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 ا یاهنیسمگ رد رس فالک

 رکب زابتهج زا ناربا یامنیسهک تسا خلظ فارتعاكي نیا [3
 رودب هتسویپ « هرپاد كب نوچ و دروخیم هطوف رایسب رقف رد
 دصرد۲۵ زا شب ملیف رگپزاب كي هکیروطب ؛ دخ رحیم دوخ

 شقن رگافباو دنکیم یزاب اد ناربا یاهتیس تالوصحم هی
 حبص تسا ملیف 3 رگیزاب نامز كي رد . تسا نآ تضخن

 یرگبدنادرگر اک نیبرودیولج بشونادرگراک كي نیبرود یولج
 ۰ ناگشیپرنه زا یهورگ تفو ندروآ تس یار: تسا
 نودب دننکیم فاصم رگیدکب اب ناگدننک هیهن و نانادرگراک

 «!یگنلپ «واگ,رتشاشور نیاو دنشیدنایب داک تبقاعلب هکنآ
 همانرپ یبدرادن دوجوناهج ذاسلیف یاه روشک زا كنچبه رد
 -امنیس و نانادرگراکب ار هصرع نانچنآ رکیزاب نتشادن و ندوب
 تدمرد یتح دنرویجم نازاسملبف هک ۰ تساهدرک كنت نارگ

 ناشراک هکنآ یارب و دنری رگیزابزا!ریزاب مامت هتفه كي
 همناخدوخ یرادربملیغا رکف نودسو رظن تقد نودپ « دتفیب هار
 . .دنهد

 كبس بحاص و مان بحاص رگیزابدنج اهنن نایم نیا رد
 تفایردو دام هلص و دنلناف تبمها دوخرراک یارب هک دنتسه

 یزاب یاربهورگ نیا «درادرارف راک مونهجردرد ناشآ ریدزمتسد
 ار یداکان و دنتسه همان ربیاراد هدوخ یارب اهملیف دد ندرک ۳

 ننا ساد رد هک دننکیمن عورشار یاهزان راک هدنربت نایاب
 یملیفره دد کزاب ژا هک درب ما یقوئو ورهب زا ناوتیم هورگ
 هدنک یزاب تسا رارف هک یلویرانس یور : دنکیم یراددوخ

 یزابزا تفاین دوخ ۰ روخرن ار یشقن اعقاورگاو دنکیم رکف
 شقناهنآ یار هک یدارفا دنتسهوا لباقم ردامادباتیمرسندرک

 ارسانکساهثوگ : سبو تسا یفاکدزمتسد طقف تسی حرطم
 ریزو دننکیم خسف ار اهدادرارف همه :داد ناشنهدننک هیهت

 هکنآ هچیتن . دنهدب تسد زا ار «هجو» اداپمات ۰ .دنراتکساپ
 هتخاس ناربا یامنیسرد یصخشم نارگزاب هورگ زا یملیف یتقو
 ,تسا تسدلب زا همهو عونكی همهو تخاونکبهمه دوشیم

 اب نم «تفگیم هدرک زافآ هزان ار ینادرگراک 4 یتسود ا
 + نم تمافا تدمرد ناتسرهش كي ردهک ؟درکیم دا یرگ

 یارب ام زا مادترهو دند رکیعراک وا اب گرادربملیف پیت
 رتدوز هچره ميدرکيم یعس میهدن تسن 3 ار تصرف هکن

 تماقا زور ۱۵ تدمرد یو هکنرولعب؛ مینک ماعت ولاب ار ؛
 نارهتیو درک مامن ار ملیف هسرد یزاب ناتسرهش نآ رب

 ید اس ی دح

 شفن نارگیزاب هکیلاح رد , دوشیم هتخاس نار
 هی

 باختاب هک درادن تبرج ابا هن
30 
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 مانب ین
 یی

۰۰ 

 ؟دوشیمزا تقو هجنا وب

 و مهرد و وتسلپ عضوراک هجبتن ؛دنک مامن ار دوخراک دناوتب
 نونک انو ساهدش نارنا یامنیس ریگناس رگ 4 تسا یاهفشا

 .دنک یریگولجنآ 3۱ هتسناوتن زین ینردف

 اب ناتچنآ ملیف هضرع و دیلو عضو یلک يسررب كيرد
 یامنیس صنص را ار لاسنا 46 تسا هارمه ینابویعو صقاون
 هخ امقاو هک درادیعاو رکلت هدنکیمدیمااو سون ام ناربا

 . تشاددهاوخ عضونیا یماجنارس
 راغآ زا رتهو كنهرف ترازو هک یلوحتمو قیمع تامادقا

 لوفشم نآ ندرک هدایپب جیردتبو تساهدرک عورش هزان لاس
 یامسس كپ بلاط هکنانآ یارب دشایدسا دناوتیم تسا

 ادتنارد دنحره تامادفا نیا تسیناش « .دنتسهیق رتعو بوخ

 رگا اعا دتدهاوخ هجاوم هجونمدعو اهینکشراک «اهفلاخم اب

 یدمشزراو وکین تارمل دناوتیم دشاب هتشاد ءارمه یتموادع

 .دشابهتشاد هارمهب

 هیهن هیداحتا یراکمه اب رنهو كنهرف ترازو ام رظنب

 راسک دیلون ؛ هیهن مضو ادیدش یتسلاب ینارنا ملیف ناگدننک
 و امنیسراک :دنک لرتنک ار یناربا نارکیزاب و نانادرگ راک

 نیا یتسباب هک تسا راوتسا یدعاوف د لوصا یور یزاملیف

 یاهرایسعوطباوضو دوشهدایپ نارنا یامتس رداه همانرب ودعاوف
 اهنن :دنک ادبپ توافن ههدو چیار نوتکان هچنآ اب یزاملیف

 هک یاهعماج یامنیس یارب دینولولس داون ندرک هایس هلئسم
 یامتیسب ام رتا ۰ دشابيمن یفاک .تسا یقرنو نیوکت لاح رد
 دعاوقو راوتسالوصا اب 4 مینکیم هیکن یراناب ۰ ميلابیم دوخ
 و ثابس بحاح نانادرگراک و تساهدشهدایپ یزاسملیف لماک
 راکیفن ناشیارب هکدناهتخاد رب رانآ نآ نتخاسب یرکف بحاص
 روصت دوخ یارب یتاکد ار یزاصلیف و هدون حرطم امنیس
 , دناهد رکت

 هراتس « درادیمدرم و لوحتم یامنیس كيب زاین امروشک
 تسا دقعم هتکن نیاب ؛یرثهبوخ یاهراک دبلا نمض امنیس

 یکنعرفو یرکف دشرنآب ژونه ۰ ام یامنیس یزورما رگاشامنهک

 یملیف ره «دشاب !ریذپ ار یصخش یاهراک دناوتب هک هدیسرن
 نآ رد امتیس یفنو هدوب كيدزن مدرهیگدنز یاهتیمقاواب هک
 مدقتسءامو هدشوربود یونعمو یدام قیفوت اب «تساهدوب حرطم
 یفامنیس نینچ عفادم و یماح یتسباپ لوئسم یاهتامزاس هک

 یاهنیسزا یدرد صخشم یهورگ یارب نتخاس مليفهنااو دنشاب
 طقف هک یاهداتفااپشیپ و لنتبم رانآ هن و دنکماود ناريا

 درادهشیکب هجوت

 هدشن یکعنم كيدزن یاهدنیآ رد ميئاوتبمک ميرادوزرآ
 ترازو كنبا هک میشاب ینامادقا هنیمزرد یبلاجو هزان یاهربخ
 رد یناربا ملیف ناگدننکهیهن هبداحنا سس رتهو تكتعرف
  تسنآ .ندرک هداییددص

 میهاوخ نفس مه من موپپ بس 3

 دپنک رک لب ام راک ندخ رتهپ
 بمب: اینآ ذروم رد میمصا اب ال

 رد ارحا هلحيم

 هتشاد میهاوح

 هب ناهج .یامتیس هیمزرد [)
 ح مساهدز تسد یاهزان یاه راک

 یاص رب درر تنل اطم جدد

 ینایمک دا هک یساصتخا

 شال

 ام یا

 ودسب ری یجراح درزب یام

 ررشک رنار هلجمناراگن ربخ هورک

 هک یلاکبرمآ و ینایورا یام
 باخنلا ردانآ رظن تند زا یکاح

 زا تسا یاهئومن تا بلاطم

 لیمتتیا رب
 ممهدیم ماجلادوخ تیلامل

 تیلامفرانگ رد. اهشالب نیا [1

 ساپسیرا زگرب تمج ام هدرتسک

 اسص هک تسا یراک رادومن متفه

 1 نآ رف هک یاهزات لس راغآ زا

 نیا نامکیپ مباهدرک مورش : مینسه

 و دش دما وضل دودی تامادقا

 اس اتم «راتس هک ميراد يمس
 یناشن هناونب دوخ هلدنا تاتاکما

 اههک یرکبد یاهراک

 و رادنرخ «هدنز هلحم كي زا

 همانا يارب . دشاب هفالع دروع

 هقارب اردوخ تاپ رظن و دپسیونب



 رسما روف یرتقیقدو رتلماکر رطب .دنارتناد

 ین لس ش و وک دشوب منفه سایس یراررب
 4و ۶ ینامنیس یفرمح لاحشوخ ریخ هاب هتفع نیا رد []

 ۲۳ ۳. یارف داد دهاوخ شیامن او نادنمقالمو نادت توهم یاریزو هد
 هنمه رد الامتحاو میداد روشک رسارس رد ناریا یامنیس
 یلمنوی زی ولث ویذاد نامزاس تقفاوع نآ و

 رعاوح مالعا رپ زاوح یادهآمسار همیقتسم شخب ایر ۳

 یناهملیف ان ناریا یلم نریزیوت یرسارس هکش ر
 2 .دیدرک «یارآ هراوتتخ

 هر ئ ۱ ۱

 تسا ۶  هد و لاس هس یط رد ناربا یلم نون زی ولت
 راس ۲ ذ 3 احتم س هتش هنآ رتکا هتافساتسهک هب هک یزیما دا یر ۱ زد
 ۳ - ۰ بسا رادووح رب هل هتسسدرت سس ۶ اهدا ساپس

 سس ِ

 و 3و تب كلامسو روتک حطس رث سایس هرارنشج
ِ ۳ 

 هد اس یاربنآاد فست اهنوپلیمو هتفاب شرتسگ و میمعت راوجنع

 دقنهم و تسا قبیرط نپا زا دنلاوتب .دنمقالم ..یتارب

 مه یاهمنیف ناص قی مسط ۵ ناربآا یامتس نادر اب

 » وب و ول 0۳م سایس هیلاع فادعا و انشآ نوب زن ولت

 مس و دروح دسمالف هاو دن هدهاتم

 ؟ وصم سشرزد دوشمتحانش نآریارق یرنه

 1 یا نو روظ وتدار نامراس هتعفاوم

 ِر رب ۴ مسارح ميقتسم شخپ رسا روش نآر یا ین

 ت وح و یتشنبش همانرب رف واوح یادع

 هد یاهمنیف دبا دعا وحدب هد ,یلا رییعآرس سایس توزب

1 5 
  سن ی دها مسارم یرازن رب هتیمتث

 مالعا معع سس نیلوئسو هراوتح نیلامفز تنم روح

 یرو رم هیأت ریرد تشاد د» !وخلامتح  
 کر ۱ دب" دنا یلا رییفف زین راضلیف تس ول

 سا طخیور رفنهس .-۸ «ناربا ناوج یادت ربيزورمه همانرت و

 درک هدناحگ متفه ساپس همالرب رت

 رما ناب هداملاقرف هجرت یزا رز یمیظت ک
 یراق .ج ره بن ی نیت ی ۳۳ یرف زا عج فرا زا رب دور ٩ هات هد رک 1 3 و هک دشو موررظتون اب و یک دیسر سسحن دهد هارا یلروص ی رتمیپ . هنحاس) هان ٩

 ۲ لاسما یق ؟رن 2۳2 ر 1 ِ _س
: 

 و هم د ادلا رسخاتب هتنهو بس و رتلعاگ ررطب دناونب  .هنکفا ی روصتبار ملیف دن ُر ۰
۱ ۲ 1 

 دون دیدرت و ,ههرگ فررسحتس .کرآ ما ین میم اشوز .ن هدتنک نازک رب وت رد شیامتب هتشدگ لاس هک
 5 ی

 ِ جو
 دعارخ . دی دنا .یاهملیف

 یرازگ رس یاروش , رد ,متبضنر .داهنب 1 ۸ 7 ۳۷
 هدنا یاههرامش رد ِ

 تسانآ رکدنب مزال هتکن

1 
 لادلاپ هعررط تشناد یو تر رز متفد ه را مس ال .دش سبس « ,یفت

 تادصت رخ بس هراوشح اس ۳ هک دشبس وصتدار هراس اتسفل هخرنرد «دتقایی رهن .رساپس
 کوب حل .قیرعتب ار دوخ یرازگرم ب هنفمرد لک درب هدنک تک رشیهشیف تسوض اهملیف
 ش هن هناورپ تسکب یهو

 اسم هزاتس تب ۸۷ هزاهش - ۸ هحقص
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 ی

 هصص

 «؟

۳ 
 # و

 د- دهاوحهداد تک رک متفی

 هتدگر د هک هنرگنامح

 یاهملپف شیامتب مادقا
 قوه سناسرد و درک ِ

 یهملبف رکید
 یسمسر یاهسئأس

 دهارح رهظ ادم
 .لیف ره نادنمرته

 .دتدتهاوح یقرعمو

 رگ دساوخ زا رایس ب

 سگ دسدوب هدومن ِخَ

 هراونح یاههمانرب رد دن

 عالمادیون یار
 دب دناک ی اهملیف شیامتهک

 هبهنو دوب دهاوخیمومعووطب
 ممانربو تا 392 ۱

 یسیلیود زا ناوتیم او

 رنآ طیلب و باختنا

 بش رد تکرش یاب
 هدبد رگتمالعا یطبارش

 تشاد دهاوخندوحو یق
 ساپس دررپ تقایض رد

 رهظ ءولس

 یصیطم كلم رسا : دره

 یدبیات هنادرف ۶ رز.

 شی اهتپارراث| ربلرو

 زا وتشچ نادهم درکدنحاوخ .تکرهرحقع

 ذوب .دنهاوخ

 لکشتممتقه ساپس بارواد هتیمک []

 دنهاوخ تیحالص بحاص دآرفا رشنهن ز
 ناراک ردناتسد نایم زاهنا هیقکهک دوب 3

 دلم دش دنهاوخ باختنا اهتس راک

 نارواد 4 تسنا تیح ن
1 

 هی تاخس

 یرتسلماک یئادشآ اب دناو هراوتشح

 + و دست اهملف تواضفو یسررس

 رارشج فادهاو ناربا زورما یامنیس

 . ...هرات تا رییغت و ساپسهراوش
 داتفا ریخاتب زور ۱۵ هراونسح یرارگ و

 نوب زی ولتیرسا رسهکبشزآ ریاوج یادها مس
 دش دهاوخ شحپ نا رد یلب

 توعدب اپورا فورعم دقتنم یلامک نیدلاروتا
 ۸۵ دهاوخنا رد اد ساب

 هشاب هتشاد يرتتیب یکنزن ۰

 سه سابس هراونشج نآ رواد *و رگ

 ۳۵ نیم زا و دنشناپیم باخننا هلحرم ر

 ونتک رشیادب دناک رهن

 دندزگیم توعد یزاکمهم و,

 ههنیا دف ساپس هراونشح یرارزآ
 رصا ناب ان كاد دهاوخ هلح لیکس

 ردتک رشو,یزاکمهپ اد رفن ه و یگدیسر

 دیأس توعد ناروادهتیمک

 «هرا وتشج یرازگ رب نامز رییقن اب ۲0

 بت اوعذ

 هک یناریا تدم .دلل یاهبلبف نازاسلش هیلک زا هلسوندب

 توعد دنته ساب ینامیس هراونشج نمتفه رد تکر شب لبام

 یبکكي ۱۳۵۶ هامدادرخ مجنپ تقورخآ ات رثکادح هک دوش
 یئامایس هراونشج رتفدب لماک تاصخشم اب ها ره دوخ ملف ز

 اس
 هه

 دنابن ملت (۳ هرامش - تلوزور نابایخ»

 تکر ش یا رب باختناهتیمک فرط زا هک تدم دلب یاهبلق

 ءزاونشج یمسر یاه ستأاس رد,دید رگ دها وخ هدیزگ رد هرا ونشج رد

 .دش دها وخ هداد تک
۳ 

 هلحم ناگدنناوخ ءارآ

 *ِ بودن رف حس سس نت ره

 ناژوراو : راسکنهآ نب رتهب

 ماف یداوجاضر یلع : زیربت

 بق تسوپ وز ملیف نیرتهب
 سد ره یلع دمجم دره هتیب رص ن رته

 ربلیک نادوس نژ رکیزاب نت رسهب

 یئالسوتم دمحم لاس نادرگ راک سرتهب

 رریقداص جربالاس رادرپ ملبف ییزتهب
 نابیرف ةرمارق ؟درم هشیپرته یرنهب
 ینامیلس نور ۲ نز هشپپ رتبه نیزتهب

 یمالسالاخیش دمحب

 شاس ملیف نی رتهب

 یتالسوتم دمحم نادرکر اک یرتهب

 ضد ۱ هتجیو "درب رکیژاب منزعهپ

 هکدررتامب اكیب
 دیفم نیهب ؟ هجرد درم رگیزاب سرعهب

 یشارسک یروت ۱ هجرد نزرگزاب نیرتهب

 یامیلس نیورپ ۲هجرد نزرکیزای یقرعبم
 یتالسوتم دیس تسداتس نیرتهب

 )رسا هیع و هایس رادربملب یرتهب

 رویفداسم

 رمیف ر هلا زکش .یکیر راد ریملیف نب رتهب

 یقلاو .نیسح زاکنهآ نسب رخه

 (ناهفصا) ینیدباع یضنرم

 تآ : لاس ملیف نیرتهب

 درم هشیپره نرتهب

 یدیات هنازرف : نز هتیپرتع نیرتهب
 دیفم نمهب ۶ ۲ .درم هشیپرنه نرنه

 روپفداص ربا: رادرملیف نی رتهب
 هتاتح یضارم * که" نیرتم

 نافص - م ۶ تسراس نیرتهب

 سواک دیگ شنادرتخا نیمادمحم
 باجتحا هدزاش ۶ ملیف نی رتهپ

 یبلطم .دیمس : نادرگراک رب رتهب
 هلگ نودبرف دتسراس نبرتهب

 دویلداص جربا : رادرپ ملیف نیرثهب

 یقلاو نیس : زا کنهآ نی رنهب

 قولو رهچوس * درم رگیژاب نم رتهب
 یدیتات هئاژرف : .نز رگیراپ نیرنهب

 دیفم سیب * ۲هجرد دره رکیزاپ نیرتهب
 شردوخیرخف ؟هجرد نز رگیزاب نی رنهب

 ما

 ار دیمس

7 0 
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 تاحناهتیمک

 سم تي زوس

 - ۵ هحفص مچ"

ِ 

۳ 

۱ 
 ٍ سم مودتارقر تفمب رزین ورا هتدمن

 1 ه دوم تقو رخآ هدرگیم هدورف

 ب ,انب ی یاع ۰ ته رز

 ۱ وا ظهر نهج :هفجس هک دارخ
 ِ دد کیم لربت
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 هرودتیآ لات دنرو دروه رد درام منیف

 نراد هدیقع ساپس
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 تورم روپ رول - رادرسلیف نرتمب

 یقلاو نیسح - نتم كي زوم نی رتهب

 خلسم ؟ ملیف مرب

 یبلطم دیمس * نادرگراک زب رتمت

 دار دیمس ۱ دره رگیزاب سرت

 یتارسک یرون ۱ نز رگیزاب نیرسمب

 دیفم نمهب ۲ هرم رگیاب نی رتم

 یناهیلس ییورب ۲ نذ رکبلاب  رتمع
 نایملاع ینطست یگند راد صلی نیرتهپ

 ربا هیلس و هایس زادرصلیف نب رتهپ

 رویت دع

 تایم یاب ؟ نتح كبژوم یرده
 هلگ نودبرف : تسرأنس .نیرتهب ۲

 هدشمیدنا) یدب رم تشح

 ب ٩ حفح
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 اعنیس هرات - ۸۷ هراعع

 نیرته زا يکي نم رظنب هک دینم هشیپرنه نیزته هزیاج ودوم دعا

 تسا ناریا یامنیس هرم ناکشیپرنه یزاب یارب یلارمک یرو مهار ۹

 نوجشوک وک مه نژ رگیزابیرته رفتهس ای و شزاس اب خلص ملیف رد
 نابیرغ بش شریخا ملیفرد مرادمتح هشیپرتهنیرتهب .تفرگدهاوخ طخیور
 یزاببوخ شرگید یاهراک مامتدتنام یزاب یارب نایییرق زرمارف ۷ درم
 نیرت#ناونس مهار تاییكيابو هدرک هشیپرتح نیرتهب و رهطتولص ملیف رد
 نتخاس یارب نتم یقیسومیهدنزاس یزاب یارب ینامیلس نیورپ مه ۲ نز
 .منکيم باختنا نیمک ملیف ,یقیسوم دهاوخشیادیدناک یاهملیف زا یکی رد
 نته یقیسوم یهدنزاس نیرتهب ۰ دوب

 یدرونامیاكيب رظن
 بوم هنیپرتهیدرونابیا كب ۵

 دروم رد ناریا یامنیس رادفرطرپ و
 نیوگی م ساپس زیاوج

 نیادروم رد رتمک الوصا نم
 رد نیا ء ماهتشاد یعطاق رظن لئاسم

 رتمک هک تشآ رطاخب تضخن یهلهو

 هک لاسما اسوصخ مينيبیم ار اهملیف
 هقاد شیامت یاهملیفتسا رارق ایوک
 ددنک تکر ش ساپس هراونشج رد هدشن

 قحهب زیاوجمزاودیما لاح رهب یلو
 تقفوم شناک دئرب یاریو دوش هداد
 مياميم وژرا

 داد رهم دیشمج رلخن
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 یژاب یعنم یاهشقن ینامز هک امنیس
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 ردو هدروآوز یدمکی اهلقت یاتیاهب
 درومرد تسا هتشادتیقفومژین راکنیا
 . دیوگیم لاسا سابس زیاوج

 « رهظتولص ملیفنیرتهب نم رظنپ
 نرته یلطحدیعسم نادرگ راک نرته

 نیرتهب ۰ یبلطم دیعس مه تسراس
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 یخ دازرهع ۰ ییاهش یضارم ؟ مود هجوددرم هتسرته یبرتهب نز رگیزاب نیرتم یانبیروب : تز هشیپرته نی رنه .یمادنا ریش  نابیرف زرعارف یقوتو زورمب : هرم ههیپرلم ین ۴ درم رگیزاب نیرته /  فووس مقیم شوروخ یرخف :ددیبس (درونچب) ورق دضحم ۱ و یتاو نبح : 3کنهآ نیرتمب تگ بتن یصن رم كف تب نت ۳۲ رم

 نرم
 هلگ نونیرف تیراح راز جت داود

 نویقداص ربا رادرصلیق نی رتمب

 هک نودیرف * تسزادس نیرتهب
 هلبک نوهبرف : نادزگر اک سس رثما

 یربا رهاطلادجعب ءاشرد»

 ۴۲ هیفص ردهیق ۹

 روبقداص جریا : ادرس نی

 سس ی

 مپ سه

 ساپس مودنا رفر تب رثک (نیزلاح

 رصان « داردیعس ۰ یقوتو زوره :

 ترا « یفارسک یرون « یننان هنازرف :

 یمیلست ورسخ رظن
 بل و 8

 منیسیمیدق ناگدننک

 ز دنچ هبهت اب القتسا ریخا
 سم 8 مث تگنا ؛نیمک

 دومن زاغاار یاهزات

 بایس لاسما اوج

 )اما نه --

 ث ساپس هراوتنشح

 نا رماک منک یه رکف

 خرد یراک نآ ناوج
 بانوچ . تیسا هداد

 ما" ؛تس زارف هک یرگید

 دنی امن تک رش ساپس

 + دنامنهایت نارکا

 اف .ناوتیمتاذل اوت
 ناگدن رب روم ۵
 ثاب یار لاح رهب

 تسعف وه یو
۰ ۲ 

 یوزر اپس

 تراس بش تسوپریز « رهظ ةولص «باجتحا ه*زاش : ملیف ندرت

 دم : یدولا دیشج ۰

 یقیقح تمعن « یعیفر هلارکش +

 .هلگ نونب رف . ارآنامرف نه ۰ ییلطعدیعس

 یعلجمتالم

 ؛ دفع نسب ۰ یلیقع یققرم ۰ نامرآ :

 سه ۰ وژرآ ۰ هردان « ینامیلس نیورپ ۴

 یلططدیعس « ینالبوتب دیجم «

 د

 نح : نازوراو . تایب باب ۰ هدازدرفه : :



 رو هو رعهدهره ی رتق دیمج

 هسشمپ «ینارباملیف نادسرته یاگید

 مهیج ید یراح هام تشتهس را مهد اپ

 یط ناربا ثلم زیخانسر برج سس

 اوح برح لک رد زا رتوم یلاهک

 تب .وص زین ار دوش یرنه هعناسهک

 ریحاسربرح ود لامنو ,يظلکشتم هو
 . دراد بوحم

 .دهک دن درگ بیس یررلوه ناتخت

 دوح هبماننحا قطن رد زپخانسر بزح روت

 رایهررگ ناوصب زین ار نادتم تو مات

 دساشب یبزح نلامت

 ؛ رطاح نیدب هک میدیدن تسامیب

 هرگنل رد ار یربتقدیمح سا رس ,نتع

 . میئامن پاچ روبرم
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 ابشو لک ریید یاقآ باجو تسایر مرتحم ماقم هزاجا اب

 دته لا ربا تیعیج نویلهبو یس ناگد نیا هک مرتحم راضح

 هعاتما رم هرارد ثحب هب یاصتخاهرگنک تفومامت هتشذگ زور

 یاهدوسمک ه ار منوح ناتسود تارظننع تشاد بزحهماساسا و
 صضرعبیا هملک .انچ تسا یلک تبحص نوچ زورما و مداسرف هطوب رم

 . مناسریه
 نا رگ راک بالقنا دنموربن یوزابود هک میراد داقنعا همه

 هورسگ ود نیا سوصخب و دنته شکتمحز نازرواشک و ریرح
 هکد ندشم بوحم عامتجا نا مورحم تاقط زا بالقنا زا لیف

 تشمایقودنراد یبوخ یگدنز بالقنا هرعث زا زورما هنانخبش وخ

 یاههورگو  تاجتسد درک شوبارف دیابن یلو دنناحشوح مه نا ریا
 لفشهبابمادک ره دنهدع لیکشتار نا ربا تلع هیقب هک یرگید
 نادنم رنهالثم دنراد بالقنا رد یگر زبمهس دنتسه اراد هک یاهفرحو

 دادنم ره یاکیدنسرد یتیلوئسم نم ۳ تساتسرد س روشکرسارس
 سوصخت تتنادنمرنه دنمرته دنک ی مقرفهچ یلو مراد ینا ریاملیف
 دنم رنهرشنرا زه نیدنچ هک ميئوگن هک دراداج میظع هرگنک نیا رد

 باتج زا .دنراد دوجو روثک رسارسرد فلتخم یاههتشر رد
 یمهم تیلوئس ناربا تل زیخاتسر بزح رد هک لک ریید یاقآ
 و دنیامرفن .شوما رفار نادنم رنه هورگ منکی م اعبتسا دن رادددهعب
 یصسج هتسدرولت ۱۳۵۳ دننسا مهدزاب زادعب نادنم رنه هک الاح

 خساپردقلاع ربهر یادنب راختفا لادکاب یئآمهدرگ هلج دنچ رد
 رگید .دناهدرک مانتبث دحاو بزح كب رد هه و دباهداد تیثم
 یص»ب زیخاتسر زا لبق بلا دوشهتفرگ هدبدانميظعهو رگ نیا دیابن
 هکدتشا* تیلاعف یسایس بازحا رد یدارفنا رولس اب ناتسود زا
 نیلوا یارب نونکا یلو تساسیدقت لباق مه ناشنمدخ هناتخبشوخ
 .دناهدش مدتشيپ يعيج هتسرولس نادنم رنه ران

 هیهت رهمایرآ هاشنهاش هاگشیپب میدقتیا رب مارگلت نتمهک زورید
 هدربما هک یهورگ هدنآبمرکش هاوخومداتسرف یتشاددابنم دشیم ۱

 دوشنادنمرته بیصن راختفا نياو ددرگ هفاضا نادنم رنه هیلک هدش
 نوبناحور :نازرواثک ؛نا رگ راک دوبهبشهتشون دیلامرش هظحالم

 راضح نم هدازآ لغانم نابحاص و ناناگرزاب . ناگتدنزاا سه زا ی زا لک یس و دچ رب
 :"اههورگ نیاپ تادنمرنه ةملک هک تقادت اجت مترو" میت

 , رد یئارس مهس تسا راودیما یرنه هعماح

 دشاب هتشاد نارناتلم زیخاتسر
 ۱ یهورگ ناونعع نادنم رنه ناهج رسارس رن زورما ؟ دون هفاضا

 امیه تکلسم ننا نادنمرنه هناتخبخ وخ دنر4د یناکعواح صختم
 ۱ ههد نیا رد اعوصحخع نا ربا رورب نه یونابهخ یحوصح تاهجوت

 هک تساهتدم اع نیا ر باب دناددشمان بحاصو ناونع یاراد بالتنا

 یرهرثا هنوگچ رخآ میتسن هریغو فلتخم یاههورگ وزج ید
 ۱ دادم سه : رتانت تادتع رنه ۰ نادادیقیسوم « نازاسامسجم ۰ ناخاقن

 دسب زا ميناوتیع ار یرنع یاههتشر رباو ناگدنبون . ابتس

 مظع هرگنک نیا یهاشنهاش مالس نتخاونا زورید نیمه و میر
 یهورگ دسو و هتخاس دنم رثه كد ار شکنهآ دیدرگ حاتتفا

 زصحاتسر وبالقنا دورس روطنسه هدبدرگ عارجا نادنم رنه زا
 ونتخاوو رعش ندورسو گنهآ نتخاس رد دنم رتهرفن نیدنچ هک
 همانرب رد تادنمرنه هک میدید سپ دناهتشاد تکرش نآ ندناوح
 دیراذگیاپ هک تکلمم نیا یاجحک ره و دناهنشاد یمهس هبحاتتفا

 نیدایم و اهنابایخ زا روعماگنه یتح دینیبیم !ردنمره كب رثا
 حص زا ۰ دشابیم لادسع ره قالح راک هک ار یدایز یاههبحع

 و رتاتت هب دبونشیم نادنمرنه زا یرثا دینکيم زاپ !روبدا رهک
 دادم رههک دینکی م هظحالع دبوریم فلتحم یاهرالات هب ان املیس

 هک رواطنابه هکنیا رتعهم بلطم دنکی م یئامت رنه یعبج هنسدرولس

 !) با ريا مچرپ یزوریپ تسانمس یشزرو نیدایم رد ام ناراکشزرو
 یامنیس نادنم رنه هک درک شوبارف دیابن دناهدروآ رد زا زتهاب
 ددرک هح رع اب و یللملانب یاههرا ونشجرد دوخ تک رشاب زیننا ربا

 اب نیدنچ لاحبات و هدش لبا یتاهئارگ رتاوح تفایردب ملیف
 روشک یارب یگرزبراختفا نیا ودناهدروآ رد زا زتهان ار نآ ربا مچ رب
 نادنع رنه ناشخرد یاهراک زا یرصتخم متفگ ٩۳ یئاهببا .هدوبام
 هک مراودبما نم دشابس یرنه فلتخم یاههتشر رد نامزب زع

 ابو زسخاسر بزح رد نا ربا تلم هبناج همه تک رشاب 4اءاشنا

 ۱ فادها مامتهب نا ربا تلمزاس هدتپآ ربهر هنادنم رنه تان زا ماهلا
 ۱ ماهق رد منکيم اعدتسا لک ریید یاقآ بانج زا همتاخرد میسرب دوخ

 مرا ودیما ودنشاب هتشادرظظندم رد ار روشک رسا رس نادنم رنه دراوم
 هجوتنانآ یاهزایل و اهنساوخ ماعت هب نا رباتلم زبخاتسر بزح رخ
 رسحاتسر برح لوا فع رد نادنم رنه هک مراد ناسطاو دون
 لالبزا نامزیزع روثک و ردقبلاع ربه رب تمدخ یا رب نا رنا تلم
 سس 0۵ درک دنهاوخت غیرد لامو نلح

 افلسس هراتس - ۸۷ هرامش ه- ۷ هحفص ۲)



 دش مامن فدک

 -راک هه ش رد هلک نردبرف 3

 تکرش اپ هک ار ودک ملیف یلادرگ
 رهچونم - یدیشر هواد و یفولر زد رهب

 هب دوشیم هتخاس رقیلاضمر هد ره

 هلحرمرد دون زم ملیف كتاب و دناسز باب

 هقبرط هب ودنک ملیف .تسا زاتنوه

 دصمح و روبید نودیرف طسر یکی

 هیهل و تسا«دش یرادربلیف یدهنجم
 تسا یسیصع یدهم جآ هدننک

 نرم ءاب زا ره

 ملپف اریخا هک ملیف یکدورب رد []

 تسا هدروآرد شامل هب ار درگبش فر

 راپرازح مانب یدبدح ملیف هیهن تامدعم

 درشیم هدامآ

 ناب رهم .لالح اد ملیف نب

 هتخوب دوخ هک یلوبراس رظارف تسا

 تسخنشقن یافپ ۱ یاریو دامن ینادرگرا#

 تسا ۰ هب دنا ءار دیمس

 دوشیم هدامآ ته
 ملیف راکسا دیدج لوصب []

 رسعان تکرش ای یزیورپورسخ طسوت

 ناج ره - یمیطم كلع

 یراد ریادس هلحرم رد تسا هدش هنحاس

 یفابساکس دنچ یرادرملیف یارب ملین

 دندومن ترفاسم هلاراپ ملیف هذام

 زک ره هدهمب روبرزم ملیف شخپ روما

 یامسرس ملیف سه

 دنصم دیتمح ثخلر

 طخ یوب رفتتسب ملیف نایاهنحص رد یلارسک یرون گافلاب یفوئو زیکنچ-)

 امتیس هراتس بس ۸۷ هرابش - ۸ هحفص 7

 ساپ-یارب طخ یود رفنهس
 بل یپک نیلوا هنفه نيا رد 0

 بس هاب دح لوصحم ظخ یور رفل هس
 ینادرگ راک یبابق هلادص طسو هک ملی

 سبک رش یارب ۷ دیدرک هدامآ هتسنا هدش

 .زاسرایتحا رد متعه ساپسهراونشج رد |

 دوش هدرادگ دویرم
 ابمح طسلوت هک .طح ور رفن هب رد

 ,.گنچ تسا هدش یراد رسلیف یدهنحم

ِ ِِ ۲ 
 ,د وئر اشرگ و یلارسک يرون - ینولو 9۹4

 دنبه تسحن یاه یشقن رگاعی!

 دز مگ روا
 دشمامل اسب رغءاش ابن وم

 هراس دبدج لوصحم زاننرم []

 ناس رف بش نارس اب مایب یلامسیس

 هدش هتحاس دهاحم و وصلد طسوت

 دسص دنا هنفه زا الامتحاو دیسد ماملا

 دخ دهاوخ زافآ نآ یر
 وحلد ناز رف - یک زا رلیف ب۱ رد

 آ شویراد ..لالح - «رببش مارهش

 یدئولا دیشمح و دنراد تکرش نامرا

 وب رادهدهم ای نآ یرادرسلیف روعا

 تخب هابس

 ! هک مان راهچ ینامبس تکرش (]
 تسا دوشک یزاسلیف لامف یاه نامزاس

 تخب هایس ملیف ود رضاح لاح رد

 ةراد شیامث هداما ار یکشم یدادرارف پجومس نلا اند

 نامزاسلباع ریدم یلابیش دیتسج اب هک

 تسا هدومن ینادرگ راک دنحاروب و ایذاد ود رد تکرش یارپ یدوزب تسا هدرک
 لوتاتسایهارهبک رو ناربا هلرتشم لوس

 «تسا «قینرارسااهملیف نیا زا یکی ۰. دش دهاوخ

 نیدلارخف اب رد یلضاف هک درادما

 یزاسع هیکر ل یامیس فورعم هشيبرع
 تخادرپ میهاوخ اهلآ یفرمعهب ینآ یاه

 تک رشاب یلاسک سایعار تخب هاپس

 بوکر س «زوریف تعاسولم - یلبقع یضفرم

 دش یراد رملیق یرواجم اضر طسوت و

 هبهآ تامدقع مان راهچ نامزاس رد

 هرامشرد هک درجیم هداهآ هزات ملیف رد

 هلین وک هبشاح

 وحلد ناررف

۳ 
 هواوح تل رس

 ۰ ک دن

 دهاوح "به

 ش ار ریش هخبوت

 هبامتیه میزوت و هب

 مصه ساب رد «هلصاق»

 . رم هنخاس هلصاف ملیف 1
 شامت هداما هتفه نا

 شیامنپ یهورگ یارب نآ یپ ؟

 وس ثكي یاراد هک ار هلساف

 قشع دا و تسا هناقشام

 کبم تباکح دنمنور رتخد اپ و

 مسن ره نآ رد و هدومن یراد سلم

 یرظا « نابدادو یرهم ۰ نیلنآ
 دنراد تکرش تسرپ نطو

 یشاههلیف وزج ملبف نیا
 امآ متفه سابس رد تکرخ یارب

 زاک رسنکن مخا
 م "هک نکر ننات ایم 0

 د هیهل تسد ردو شیامن هداهاآ ملی

 تولج رگید ملیف راهچ توخ دیدج لاس رد

 درب دهاوخ نیبرود

 وعاپ نامزاس نا دیدج لوصیم

 مان تکرش اپ هک داکمس نکن مح

 یملاخ اپیرف - یمیطم كلم
 طسر یزیم و تخهوق - یسققالب

 لاو و دخ یئادرک راک تاورش رپما

 - دهاوخ شیامت هدامآ هام دادرح

 رد داکرس نکن مخا

 : هدش یرادرسلیف بوتج یحاوب

 یشترا كي شقنب یعیطم كلم
 .هتسا هدش

 یدابب دب

 رس راپ دیدج لرصحم هتفه نیا زا

 رحیم ینادرگ راکپ یراپبدب ناونع اب ملیف

 ی رسلج ثاشمیدنا و هی تفه رد ناشوک

 . تفرگ رارت نیبررد
 :یدررنامیا كيب امر ملیف نیا رد

 ملبف تسخُ شقن نارگیزاپ ناکشا نوپامه

 ۰ دوب دنعاوخ

 سا هزان یناتساد یاراد یرایبدپ
 .دت دهاوخ هتخاس یدیدج مرفب هک



 !تسها ملف زا یاهنحص رد ناجرمو یعیطم كلع ران [7]

 هطسرت یرداهب هلازب رم 6 دل وب هلک

 ورش ریما یراج هام رخاوا لا ٩

 1 1 سم ایی یارب د کاهژات ملبف ینادرگ راک

 یلیقم یضنرم و یتشم درپ هک ناون اب هزک دز 6
 ۰ یدروامیا ثایپ اسر ملیق نیا رونق

 رس و درد دوب دهاوخ ملی تن شش رگیزاپ
 2 وفا سارا لاس رد هک ینابش اضر او هو هل

 تر رز حتما اهروحان قفوم یاهملیف لبت

 وک رمطسرنر دنکیم هیهت مياهدید ار هجک

 دهاوخ میزون ناربا یئامتیس ملی شخپ
 «نابیرف بش» زایاهنحص رد وجلد نازرف و شوگوک []  :دیاتیمزاغآتسا تشوندوخ هک ینریراس . دش
 ؟ راک یزاجح زیورپ نآ نیا رد درتیم یط دیتمج تخل ودوتسا " 1 كاس رتم

 2 ۰ ی نونامه دوشم یر یلیف
 یناسحا شرادرملیف و یمساپ تسایا هدننک هیهن دوخ ینابیش هک ملی ۱ ۱0 0۰ ۰

 هنییص هک دینادب تین ابر نیس + یراقف یپمیس ؛ نامیب ممب یلسا یاهتم ده يا هم. ص2
 طب یر ۳ ۱ سرتهب » ریاج تقاپردپ قف و هک باجتحا

 ان ماظن» ملیف . نیا رود ار یریم اتح , یدهاز یلع ؛ ینارهت دوممم هسیهل 4 و  دو 2 رو ودر
 ۳ رذ « نآ رهت ملیف یناهج لاوبتف ملبق

 ن ت و یادرتر .دنراد تک رش دادرهم دیتسجو «هیهل دهم یعیف ر ب 3 دره هتشرل یناتساد یود 3 دراد رظن هد 1 ۱۶ و رک راک ژراد تک رک دا 1 هزام ت میفر تسمن » دم ی

 ۳ هدش تدفاد ک م» ی ی كس رتمنآا وه اب ار یاهژات ملیق ی ریش چو هد رگ تسامغاروناب ممس ِ ۰ ۳ ۳
 وگب ال ؛وگن رتحد تسحن شقن رکیزاب هک درب نیبوود ول

 ۳ تنا نایک

 رواص یلامنیس هقبرطب ربک فارطا رد ملی با

 من یاراد و ده دهاوخ هتخاس ضد

 د ربملبف تسا یلایچ

 وب یهاد

 1 یرداف جربا تمجارم اپ 8

 شوی راد دور نییرود یولح ندا

 شرک وگالامتحا و نویزیولت ویدار
 یهاتدرک دنهاوخ یزاب ار یلصا

 اد رگراک ناونمب یرداق ۱ 8
 ثوسراد .دوب دهاوخ شا

 . دیامنیم یرادریملیف

 ناهفص ارد فرش

 ٍَِِ زملبف رکملیف دیدجلوصم ناگ دن 8
 ناهفسا رد نونگامم «فرش# ۶ ٩
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 شراک رد یاهزات یسنوگ ر گد یعیلعم كسلم رصان

 اوبق زا هک تسا اهتدم نا ریایاسیسساش رس رگیزادیعطككلم رسان 8
 یلهاجشقن اب ار وادنلبام ناگد تک هیهتهکنآ تلعب ینا ريا یاهبلیف رد یراپ
 یط رد هکیرولعس دنکع یراددوخ .هدک رشاهملف رد شفوره ینلو هالک و

 درو آ یمدوجوب

 ودرد یزاد الت و تساهدونن یراددوخملیف هس رد یزات زا رسخا هامراهج

 هدوبن لوبق دونیم رهاظابنآ رد یلوبعم هرهچ ان هک ار مبلی
 هدرک ادیپ دوخ یلهاج پیت تسن هک یاهداعلاقوف تساح رطاخب یو

 / یلهاح سللو ءالک هک تسا.قتعمو .دفریع زابرس راکسیالوق زا تسا

 . دهاکسع وا راک
 شزرا ز

 یاه بت اب و دروآ دیدب شراک رد یاهزاتیبوگرگد درادرظ رد یو
 رود یزاب دادرا رق | ریخا رول نیسهب دک تک رث اهملف رد ینیدج

 وا هتشذگ یاهراک هبلک اب هک هننامرءاضباپ ار هلگ نودیرف ینادرگ راکب
 كب قشع راجد هک تسا رفوب و هدانا ییلع كب یتس رگ افیا و دراد ربق و

 .دوشیم لامزات رنحت
 رس انورات هاع دنچ تسا را رق ملیفسا رد یزاب زا ده یعطتالب

 لاک

 یناریازوریاهملیف شورف | ۳۳۳۳۳۳۳۲۲
 هاشهتحاس یدرونامباكيبتک رشاب هک ریواصت نامزاس لوحملاجنج ملیف ۰,

 ملف دن هشسمه هک یمنرک هلاز ۳ توبلستنه دونحینورف اب لاسروینوا هورگ رد شیامن هتفه ود زا دعب: تسا

 ۰ دوشم رهاظ تدحو هللاترصن یاع

 دش میاش نارهن رد هتشذگ هنفه 8
 دراو اهدزا ملیف رکیزاب «یفنینورب» هک

 هورگ تهج نیمه . تسآ هدئز دوتیم اضر هزات ملیف دد یزاب دادرارف !ریخا
 سامن امس «راتس رتفد اب یرامشی نمود نیا و هدناسر هاضتاب اد یتافس

 نیامقس و تحص ۷ دنتساوخ و د.تفرگ ودوتسا یاهملف رب هواط « تسا راب

 رکید یاهویدوتسا یاهملیفرد ناهج یتنن

 مس هدناوخ رسب وا لوا ملق
 :تفاد

 تب ۱۰ هحفص 7

 لشم مه اع اما .دنوش ًایوج ار عوضوم

 عالطایب عوضوع نیا زا رکبد یاه یلیخ

 ناراگنوبخشرازگتفابرد رظتنم و میسه
 .ميشنابيم جراخ ۱ دوح

 اهتتس هرات - ۸۷ رام

 هناز فهک دید رکبع روصت یاهدع ۲]

 سابس هزیاج تفایرد زا دمب یدینات
 یامنیسزور هرهچ 4 لاس نژرگیزاب نیرتهب

 تکرش یددعتع یاهملیف رد و هدش ناربا
 هزساج بسک ذ دعب یو اما « دنک
 یرتمک یاهملیق رد درک یمس ؛ سابس

 رهط ول ملیف رد اهن و دوش رهاظ
 .درک یزاب لیق لاس رد

 نادب رتشیب قو تک ر ش مدع تلع

 داهنشیب واب هک یناهشقن هک تسا رطاخ
 كنهآ مهوا هیحور و رتک اراک اب ؛ دوشیم

 یدییاتو تسا یلومعع یاه شنن و تسین
 لباق تمها شراک یارب هک تطع نادب

 .دنکیم یراددوخ اهنآ لوبف زا تسا

 هک یدزبتسد دندقتسم زبن یاهدع

 تبس دهاوخیم ملیف رد یزاب یارب یو
 فازگ ناربا یامنیس رد یو تیعقومب
 یزاب داهنشیپ رتمک تل نیمهب و تسا
 .دوشیم واب ملیف دد

 (اد رف) هعمج مین و ته تعاس

 ترستک « ناربا یلم نویزیولت هکبش زا
 زا .دش دهاوخ شخب شویراد یاه كنها
 هدبزگ رب - هدنناوخ كب هتفه ره سپ نیا

 , درک دهاوخ ارجا ار دوخ یاهگنهآ

 هیضرع یاهکنهآ ترستک شویراد * دعب
 .دندرگ دهاوخ ارجا

 « درکش * ملیف هک یقطنم ناعا 8

 ان تسا ددصرذدش وربور لاقتسا اب وا

 یلصا رگیزاب هک دنامن هیهت یرگبد ملیف

 یقطنم . دشابيم بسا كي و هچب كي نآ
 یاه ناتساددی ابرگاشامت بلجیارب .دیوگیم
 .درک هضرع هزان گاه تخادرپ اب ون

 نایاب ششبامن لابر رازه دمه و
 تک رش اب هک سکر رتآت ابنیستک رش لوصحم موس دزد ملیق ۱

 4 رهاظخاهملیف رد رتمک یدیئات هنا ز رفا رج

 نا هک یدیلات هنازرف
 رارتانت هاگس یقفرم هعانشیامن

 > هسارق یسنان مزاع یدوژب

 لارتاثت هاگتب یس تسا دارف

 دبآ هنحص یورب روبزع

 لاس زا یگند نونزیول [7]
 نیمهب . درک دهاوخ راکب عورش
 الس دد نویزیولت نالوئسم نوتکا مه
 نوبزب ولت یاه همائرب زا یرادقم ات دنتسع

 رالع . دننک هیهن یگنر شخب یارب اد
 . را و هلاب همانرب یدادعت

 تسا یلاعهعان رب زا یکی زیث رابع كمس

 د دا رق یکنر نونزیوظ هژورپ رد هک
 هلبف تسپراتسد رفوک اضر دیحع

 و زیولت شام دحاو یارب ؛ تدح و یاه

 دیامیسم هیهت یگنریاهقفد +. ملف كي

 کن شقن یخناشم دیشمج نآ رد هک

 . دنکس افبا ار

 رد
 دراد
 دن

 لاو .

۹ 
1 

 هدن
 زا تهج

 . تفاب
 دا ردص

 لابررا ره دصناب و نوبلیم راهچ دودحیشو رفاب « هدش هتخاس یمتاخ ابیرق و
 ۱ _ تفاب همادااراگابن هورگ رد مود هتفه رد ششیامن

 1لاید دولع راهج دودح شیابن هتفهكي زا دعب هلجح زا رارف ملبف
 .تفان ناباباسآهورگ رد نآ شیامن و دون شورف

 وعنانتیروب و ناب ریصنیلع تک رشاب هک ماش سراب لوصحم هایگ ره :

 یرباک انس رد شیامن هنفه ود زاده هدش هتخاس
 .دش شیوعت لایر

 را رهدستدج

 عج



 و امنسدعس رکیزاب یدمحا رهچونم ۲7

 ارد نابایخهبعفو ارحص یادص ملیف ود و درک

 .تساشیامن هدامآ یو زا تسا اهنآ

 تیلاعفاهلاسزادع نویزیولت

 یبلابرس قیفون د دنکیم ادیپ تسدیاهزانتیعقومب كنيا  ملیف راک رد
 همانرب ّزاو هدش هتخاس یمیهارپا ردانطسونهک «دود نودب شنا» یبرد

 تیوبحسم زا وا هک هدندرگ بیسدوشیمشخب هنفه ره نویزنولن مود
 ددرگ رادروخرب یصاخ

 یاب یددعتم یاهملیف رد هتشلگ یاهلاس درد یدمحا رهجوتم
 تسضظن شقن رگافبا هک

 یرتشیبساوسو دوشیم داهنتیب وا هک یناهراک یارب كنيا یو
 دنک یراددوخ یملیف ره رنیزاب زا هک دراد یمسو دربيم داکی

 یردان ریما هزات ملمف لوا شقن یافبا رکیزاب ماقم رد وا راک نیرخآ
 دهاوخ قفوم و صخشم رتکاراک كن وا زا هک تسا «یگدنز دیما» مانب

 تخاس

 دوتیمهتخاس نولزیولت رد هک یدیدجلاب رس رد تسا رارق «جوا نلگ»
 .دشاب تسخن یتقن رگافبا مه زاب

 اکی رمآ رد كچوک یموبهد

 اکیرمآ زا امنیس هراتس راکن رخ

 كج وگیهوب هد» ملیف هک دهدیم شرازگ

 ن دارتشم ررطب هک

 ۰ تسا هدش هلخاس یابورا

 روشک دنچ و ناربا

 هنا ور ثان

 اکیرمآ رب و هدیدرگ ینامج یاه رازاب

 تسا .هدمآرد شیامدب زپت

 «تشوت یور زا ملیف نیا یوبراتس

 سون یئانج « یتیرک اتاگ[» فورمح

 طسوت هشچوک یدنه هد» مانب روهشم

 توسسیلاک رتیپطسونومیظت «كيلو رتپب»

 یاص هحص و .تسا مدش ینادرگ راک
 یدادرسملیف زا ریش و ناهفصا رد نآ یجراخ

 و و جو
 نو صبور جم

 لاس رد الامتحا هک ملیف

 درک میهاوخ هدهاشم ناريا رد یراج

 موز هکلا - دیر روپلا نوچ ینا رکپ زاب

 لراش - هبورق ترگ - ورب ننآ دراچبر

 . یلچوفلدا .-نارد۲ نافتسا - رووانزآ

 مرایرام - !زودنم وتربلآ - مولاسرب ره

 رسان زبن ناربا زا و دنراد تکرش

 تسا سیلپ تكي شقن رگافبا یمیطع هكنم
 شیت آ زا یاهئومن « اب رب وصت

 ناعن کب رمآ رد ار ملیق هدش پاچ یام

 . ده دیم

 هلمح دروم یقوث وزورهب ناهگان
 ؛ تفرگ را رق سانشاند رمتاب

2۴ 6 0 0 2۴ 
 هلحم قیاس ساکع یناقشق یلع

 قولزپ ولت یا رب

 لسق یدنح

 اشامت

 ار «چاوما»# ملسف

 ؛ هعاسکن ملیف نیا یتادرگراک ماگنه

 شا و دش وربور هرم رطخ اب

 رد اد دوخ هلصافالب یو هتاتخبشوخ ابا

 رضاح لاحرد

 : دزاسم

 سا

 یاهسامل تسناو و تخادنا هسامو نش

 دنک شوماخ دون هتفرگ شتآ هک ار دوخ

 بیعنیب یزوس شتآ نیا * یو ادهمع

 تسا هتخوس شیاب و تسد و هدنامن

 قلا 5 هک تسا عباث 8

 ز) یک براف یائنیس نان دن

 اهج هی رد هک هدالولا دیدج ناگ راتس

 ط اور ۰ تسا هدرکن یزاب رتشسب ملیف
 موطعمرا رف زا و هدرک رارق را یاهناقشاع

 عالط رحام زا هدننک هیه رسمه
 ابو هسفر هوشیویدوسان و دونس

 درام ؟ر اب رف و داد

 و دولیر مارهب هتفه نا رد []

 رب درادن یارب مدقم یزمم نودیرف
 نارسهن ملیف یناهج هراونشج نصراهج

 دندش ناک لاوبتسف رایهر

 ناموت را رههاحنپ ودصکی شوگ وگ
 ده[ وحیم د ومتسد

 لسمم ملیف هک یقیفوت زا دمب 8
 :تسا هدروآ تسب رفسه و یناکی رمآ

 فووطعمشوگ وگ یوسبناشهجون نازاسملیف
 یزاب یا رب یو زاهک .دنراد رظن ردو هدش

 شوگوگ تلع نیمهپ دنیامن توعد ملیف رد
 دنصرد و هداد شازفا ار دوخ دزمتس

 واب هک یلاع ملیف رد یزاپ تهج تسا
 نامونرازه هاجنپ و دصکب دوشیم داهنشیپ
 .دنک تفاب رد دزمتسد

 قسط قو هک دینادب تسا بلاج

 دم ۱۱ هحفص ۲7

 هاینساب اراکاب هراباک اب 4 یدادرارف

 نامون را زه »هد تفایرد یازا رد هدناسر

 هراباگ رد همانرب تعاس لب بش ره رد
 .دن امنیم !رجا رویزغ

 هتشظ لاس دد هک نآ ای شوگوگ
 تشپ اد یراک مک لاس كيزوم تهج زا
 و تصقوم زونه ادهس تسا هدرادگ رس

 نانچمهر هدرک .ظفح ؟ر دوخ تیبوحم
 دارسف ناربا زور ناگدنناوخ ردص رد
 .دراد

 امتس هراتس ب ۸۷ هرامش
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 تلنبا « امنیس رگب زاب « هدنس ون « فّقتنم «زاتخم ی »

 دن زیم تسد ینادرگ راک ماقم رد دوخ هب رجت نیتسخب

 تک رزب و یئانئتسا ملیف تاب بصعت

 «مزاهچ تمسق»

 رویه: امنیس خیرا تداهش هب

 رب و رت راکفا زا هایت یب امتیس تو

 لثمامنیس - تساهدوبن ناوج لس دارت

 رگنشک راکو هپرجت هپ اهن یرگید نه ره

 نایایرد . هک مياهدندو دشاب یکنمدناوتیمن

 زنا یزاتسب یهرودرهزافاریدوکر رع
 یراب یگدنزاسرد ار ياهدمع شفن اوج ۳ هدن رف

 ملیف نیدقننم نایم نیا رد هک دنا: درک

 قامسسره داوتسا یاههباپ

 هک !رچ دناهدرکانب

 ۳ یاهنلاسرد یک دنز امنیس د یک

 ساسح طاقت رتهن اهملیف ماسنار عاونا

 هک دننادبمم و هنسانش یم ار رک اشابت ۲, ۱ ٍ

 ول ریخت او نلاس هن گچ

 ود رد ملیف یدقتسم مایف یشراکشا هنر

 روچمه یناسگو دوبهلئارف رد شیپ ههد

 یا رب املاس هک هرادوگ»«لورباش» رفررت

 یامنیس هدتسناول هدندوپ هدز ملف

 اهملیف مرجع لباقترد هک ار هسلارغ
 یگتسگشروزا .درب هدعآردیاب زایلاقن رما

 هس ۱۳ حج 7

 تسا
 یاهزاد منو ِ ول تکرح و دنشحب تاس

 یتح اهتآ هک
 . دننکیم ریخست مه

 نیا * یه
 امنیس هب یدایز ناک دنسبول زین

 مينپبیم و دنهدب نا هب

 ار دوریلام

 دارد تیعناو ۱ را ۱ ۹

 یلاهحرددوخ یو یاههدیا اپ اهنامیدیدو
 ی رب ذبان راکنا مهس ام یامنیس ندرک

 , دنتشاد

 و رکن ویا زا ماهلا اب « پس»
 یدد نآ یتسه مامن و تفرکاپ هبرجن

 تسب هفطن ملیف دقننم ودقایتشاو شش وج

 و نادرگراک ماقع رد راتخم یمن
 هدنسبو مامعرد دنولا سورپس

 تالاقم هلسلس لابندب هتفه نبا رد

 راک تیمه۲هب ملین نیا .یفرمم و یسورب

 ۱۵ رب یم نرود زاتکرد راتخم یمن

۳ ۳ 
 ایتیسرت ار دوخراک هچرتا اتم
 هدرک عورش ملیفدقننم و«دنسیو ت

 مدآ ۰ امتین یلمیراک .,ردام

 رم

 یاهب ره یم

 نوجمهی»ایز اتس یاهملیفردنوج درس

 ادخهار دد هدب . هرپمیم یرتخدبشما

 رفیک ؛ رب دق + دیفس هثكخیم 4یک دن ررامق

 امننس هراتس بت ۸۷ هرامش

 :تسامتیس هب وا رهاو یشع

"1 
 وتفع یرواب لباقریف هرطب راتخم

 تساهن تک
 ح

 س

 رحو ربواصت یاهنتور هیاس

 دنزرد ترورض عوتكي ناوتعبامیس و

 ۰ دراد یاح رو

 رد هاگودنکیم 4 امئیس اب را
 دسانتیمن مهار دوخ یتح نا

 ی دز ی 3

 تاظحل

 هکدوب امنیس هب پیرف قشع نیمه یور

 رحار ملیف داقتناو یگدسوبراک !دنب

 - دون وا فده مامت نپ

 اب دوب یاهلیسو طقف یااپ
 دوش رتکیدزن امیس

 یگدنزاسیوزرآ رد هشيمه راتخم یقن
#ِ- 
 دوح ۱ وضپموآ دون یاد رت لم

 ملبف .رد یگدنز نایرح قلاخ هلفتسم 2 0

 اب ریواصت و

 ۱ اب اهلاس و

 هدارا

 و دزملق ۵ ۱ رگید
 یصسم فح بن يهح رد و 7

 ثخاس نایم ملیف ینادرگراک رد ار دوخ

 ,!هبرجت نیتسخل ۰ بصعت رد لاح
 تیساسحزا وا وان ِ ۱ را راک « زاسلیف ماقعرد

 ها نوچ« تسا رادووخ رب ی «داملاقوف

 درف در سو درف هکلن (یلامنیس ,لتایم اهتت

 - هدیازا و دننانشیم "و وا ار
 دنهاگا شاع

 ملینهپ تسن تساصهمهشآ نوتکات

 تساتفادت ریظنام یادنیس خیرال رد

 5 م یاب ۰ واتس

 تهب ؛ دوشیح

 - مه تسسا ول .دهاوح

 هق سشیناتینام 3

 هعلاطم اد وا كيدزت

 خب رکشوردناوتیم

 ملیف لوا رگب زاب نندرق

 هل بظا رم یرابشوه اب

 ةتیب یدررمییه زاو دوب

 تشذگ

 وا دد هک مدرک سح

 2 تاجر یا تس

 ون مت با



 ۰ یلار مرک اضر »و

 را رتشیپ هک ت سین یاهنف رگاپ

 نکبل . تسا هتفایراب ار دوخ رابتعا رتات

 ار وا هژیو یاه تیلباق نرنکا امثیس

 هنوکنازا یتیلبا تسا هتخاتعت
 راد مسرو مسا نارگب زاب نایمرد مينيبیم

 هک تس یشاصرمرک نا ؛ «رفسه» ملیق

 ی یزاسزاب« رادناجو هدنزار دوخ شقن

 مپنیبیمهک دنامیم یاجرپ یتیرد - دنک
 ؛ وا نوج یاهپرجنرپ و طلسم رکیزاپ

 راپ شیوخ روحرد ینیمت ومهب یبابتس

 ی»رمچ

 .تساهدئام

 «یناضر مرک» ابورایورب اللح و

 ؛نانیرتاتبوخ یهقباس تداهش هب 3

 ظوفحم مهام یارب - امش یاربقح نیا
 هسب هراب نیا رد ینوگتفگ هب هک دنامیم
 یوسب.ام یتونک رتات هک مندهاش «مینیشن

 اهراک زا یضعب « دوریم یطارفا یاهتهج
 و دریکیم دوخب یصخش نایب هبنچ افرص
 ؛هماع لتتبم دنسپاب دمعت هب رگید یخرب
 تفیک ؛ ودره ننا هک دوشیم زاوامه
 هاگرلنزا ؛ تسادقاف ار یئیساد رثات
 ؟ دوشم هیجوت هنوکح درومنیا , امش

 بلطم یا هب البق : یلاضد مرک 8
 یرتهراکككب « ن نامگیهک ملک هراشا

 یطابئرا یهلیسو ؛ یلپ نوچمه دناوتپم

 یوستآان رگاشامت نهذ یوسنبا #ا دشاب
 تسد رتمک هتبلا نیا هک درهم نمد

 ناراکردناتسد زا یاهتسدهکارچ .دهدیم

 نا و دننادیم مدرم یارب اهرص ار ره

 یماگو « دوشیم ببسار یلاهشزقل نامکیب
 و دسریممم لادتبا هب طارفا رلا رب

 هک مه لدتبم یاهتساوخدنب زا ییاهر

 یروسزا « دشاب دناوتیمن یناسآراک كشبب
 رگاشامت اب ار یدنویب هنرگره ,یخ ربرکید

 هک هاتسیم یجاع جرب ردودن وشیم رخت

 یصاگر « تینا یار « نآدب ار یک

 دوخ یصخش یاه هشیدنا نایبرد ناتچ

 لباقریف هبح ناشراک هک دنژروبمرارصا
 . دنکیم ادیب یدیبات

 دا رفنبا زا دیایم شیپ یشسرپ ۲0

 اد یریچ هچ «تسدنیا زا یدنمرنه هک
 راکنا یدوجو 4۳ .- رگاشابل بیصن
 یاهراک یشیب اضرف ۲ .دنکنعتتسیلدشا

 زا یدیعب یهلحافرد «نابساوآ "

 رارف سرتسد زا دود و رگاشامن نهذ

 سنا و | یی ینلاهرمرک 8
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 یهاگیاپ اررنه را دواد یرنه فارمنا

 قحدنمرنه تاینعذ اف رصنآردهک دنادیم

 هکبآ رب دراد یرارصا .درادیتامندرح

 ولغ یدیک ۷ اب ۳ روم ره

 ۳ نایسناوآ» الوصار دشابیف
 ۰ گتامتیمهزا نتساوخدییاتیب رد
 درومرد درطج هکنیاهب دهدیمنم یتیمها

 ثب اهراک هک تسینتفگ اما.دوشبیرواد
 ه وا یاهراک طب ۱ ۳

 هکلب هدوت یاربهن مریگ هک دنکیم ذور
 ریش رد لاح رهب

 ام هایم هاو یاد یج 1 ۱
 تسیثنانج یقیفوت « نیاهک دنجره دنفا

 هدننک اضراهک

 زا یاهتادنموربآ ههجو اب مش ۲]

 ؛اما هک دیاهدش هدیشک املیس هد + رثان

 تیفیک نادنج « نانیاهملف زا مادکحس

 رد گزاب هب هنوگچ تساهتشادن یربدپلد

 هدرومنا تسد مد دهاش - اهملبف هنوگتپآ

 ؟ دیهدیم نن 4 رفسمهنا

 دشاب

 یناضد مرک 8 ۱ هلهورت

 یئاصر مرکاصر

 یامنیس «درد» هک تسا هدماین یتسردن سکچیه

 دنک یباد هشير ار نا ربا

 ف دما متوخ * رفسمه» هصحق

 ءافد تیث هک و ۰ متف ریدذپ ار
 رکب دیاب همش ملیف نیا د

 عسمه؛ زوروب مابایسراف یاهملیف سب در

 دوبرتالابهمه زا ندرکورس كي قارفایب

 یملیفتنیزگ تهج ءامش دایعم [7]
 ابا و تسا هنوکچ ؛ ندرک یزاب یارب
 دشاب ینایمطا دناوتیمزاسملیف كب هقناس

 ؟ دیربدپ اد وا ملیفرد یزاب امش ان

 ردنم باحشنا راپحم :یئاضر مرک 8

 یدود و ملیف فرح تعادپ لوا هلهر

 تسا دوجوم یاهرادناتسنا زا ندب رگ

 ماند زقآ یی یفاکاما سا
 ۰ هک موشیم هحروتع

 تسا هدشن هدناد رگرب ریوصت هب < دن

 "بب یددمنم لتاس ندک هتخاس یطرد

 یاه رکفو نی زاوم یرایب هک دبآیب

 وتپملدب یزیجهبو دزیریم معرد یلش

 هک دراد بلطم لصا اب یمک تهابت

 یامنیس یاهیتساک و مک هراب رد [۲]
 هسک تساهدما یرابسب یاهفرح ناربا

 هدرواین رابب یتبثم لصاح مه مادکچیه
 تسا

 یتسردب سکچیه یلو : یئاضد مرک 8

 و تا رس ی اه دزن» تساهدیاین

 رفسه رد هداژراسس و یقوئو زورهب قافناب یناضد مرک [7

 - ۱۳ هحفص 07

 وشیم

 یامس  4 2 )۵

 کوس ۰ تسیاهدش مقیم
 > یفامشح هک هنوگ اه

 سگ ره دش هدبشک هنکاحم

 سس بفکت ب لقب

 هی ی اسم یرایسب هکن

 رز حس ۳۹ ییحس ۴ ار

 نهار یراوید هث ملادبم مزالاریا؛راش

 5 تیمنادیپ ناربایامنیس ز
 ر «ملیف نادرگراک نیرت داوسیب 4

 ق یتیارب یتبمق وم شاک هک دراد

 >ا.سعز وح هعینس هپ یحلین ات دىآ

 دیب اب دیاش هکنبا زا میرذکب

 شیپ زا یراک؛مع یمضو
 ی دارتیئیس نسب

 دنک هئارا

 هم مادک ميرگب .دیراذگب
 رپ لضتردهک دم رادغارس اریتورعبر

 و ! دنک یزولد ساحا یاهرذ شیرخ

 یالاب دیوکب دناوتیمن مه سکچیه

 تسورپا تمشج

 رود یدج روطب تاب رتن زا كيمادک

 ف ناگشزپ + یرایسب لامها یهراب
 «درک ناونع یبلطم,كاخو بآ نیا یهدروخ

 یرراتسد ؛ امتیس نا هشیمهاما ؟تس
 تشرد ریل اب تاب رشن ۶ تساهدرب

 هب "و امنییس نیا تارات رد ؟تسد : وسهمه

 ۱ رود مقاوهب ؛ نیا دنشکب خیمراج هب

 :تسا فاصت

 كلب. اما ميتسنهلتس نیارکنم [7]

 ۰ دراد راگورس مدرم كنه رفاب لاسملف

 رد یرابسب ینوگرگد دناوتیم شیاهفرح
 زا یلامهاو . دروآ .دیدب رگاشامن نهذ
 هی هک تسیماظ ناهکس ؛ زاصلیف یوس

 هبد نتفد امتیس * یلاضرمرک 8

 ,اما تسین یرایحا ؛ نتسشل مليفیاتامت

 الوصا و .ارچ ندرکهعجارم كشزپ هب

 هرگدکناب نامریچ همهاهک من رگیدپراذکی

 هتسا هكاصامه

 مالک هسالخو امتیساب كيلارت

 .تسیزبچ به راکهدب زیچ چیه

 ۲۵ هیمص ردهیقب

 امئیس هراتس - ۸۷ هرادش

 هکنیا



 . تل هتخیگنا رد ار

 دنآ لیاسعحت رشتهب ميلبفیدا راساب امنیس هراتسهلجم دتتنع

 ملیف كي حیرشت

 های رهم

 د هنا رکفتع و یدج راک كي - هایگ ر هم ملبف شامت

 :اهتح و هلش وروریتو افتاب رظن اب بنا ریایابیس

 وگتفگ و تشت كي رد دوخراک یگتسه لاور قط ام

 دنامب رود رگاشامت رظن زا انایحا تسانکمع هک یلیام

 یلسار مروطنم نیا یوم مهاجم یتفو

 ناشناو دوخ یناولانو فمس یرادتع متک

 رهما؛یلک رظن كب رد - یریاص جربا
 4 بش تشوپریزنا هاریههادانم ار «هابگ

 نبارد نوج؛ متفاب - نانیلبف قفوم ملیف
 ر ورردوریگدنژ نیش هیيشاحشبا امزبن ملیف
 یتنو رم  راچانبو تساهنل عمجرد هک یمدا , مته
 و دشبیم رانک هب یگدنز رسمزا ار دوخ

 نهذ رد هک هجناو تابیسح ا تشادن

 رد وا راچانب .دهد نان ار درذکیهمساف
 عناو دوخ دردحمو ثاجوک یابند نصه 4 کا" ,مانلد نا هتج یم هرهدو سر 5 هرهلدو سر داجباهک دهد

 ۰ عورش یارپ دوشیم یحاع نا راک كب
 یو دنامیناپ رازهلال نابایخو هچرت رد

 هک الح

4 

 - سار «بتتسوپرب ر# ملت
 عجار اپ و منکیم و یا بر ناف یعاس ٩و ۱ ژ هاگن ملیقنآهب

 دوب اهراکیلی متیبیم + مک یمرکفد وا دروخرب . دوشیم دود نآدنت نایرج زا
 .:مدرکلو .متکب وا یار متسناوتیم هک 10 - فایمتشاد هایم مساف عورشمهابودنآ هک ار یرفسو نز كي اب
 یلاح + منکيم رکن یو 2 ی گینس يرااتنو تار رسسهب ار یناطحل دناب راچانب , دننکع
 هتچب ولو( در ی یفاجیف ها , دندرگ اب یدنز

 اما؛موشیم دراد یاهقلخلاصنات ۳م 7 تالیختومهو یایند زا ؛ تمجر رد درم
 یراودیماطقف اجنبارد -مکب منا وتیمنیراک - دسرپماه تیتقاوعب و دوشیم چراغ دوخ
 ۱ همناخ طوقس عو كباب ملیف نیارد هک
 یل دنزهب امش هاگت بشتسوپرا , رد دنایيم

 تراظماپ 4 یلیفع یضن رم) !هایس مساق*
 یهاد هایت رهع رد هکیلاح رد .دوب یی
 یلع تاینهذ نورد هب هک دینامیپیم اد
 دوشم یهتنم (نانریصتیلع»

 یسشعد ترالقن هب یترورض هچ یط
 ٩ دیدش لیامسع

 یتسیلاید یهاکت هک مداد میج رن

 رلانمو

 یخ

 ۶ بلغا نم

 اهئآ هننکیمدرم یاربو مدوخ یارب ؟ متکی

 یارپ اب و مطوبرع اهتآهب و مسنانشيمار

 ناتتنسودیل و مسانشیمن ار اینا« یناسک
 درزبنآ رد هکیررط[۱ر یگدنز نس .مواد

 لیاسم یگدنز نیارد . مسانشیم «ماهدنک
 لوفشم دوقم ار ام نهذدهک تسا یناوارف

 ۹ تسمقا هب یگدنز هب اتسجد رد دره [ل  یرسحنب هک مدوب مظتنم هخیمع دنک یم
 و مهو یایئد دا و دسریم اهتیمل و يمل یتیم شوقم لایخ اما ۰ مبامن.یکمتم ۱ز ممنعد یادم

 امشب ؛راتس تب ۸۷ هرات سس ۱ هحنص []

 رمدا ,هدبیا یاهراک هب

 داتشا ناوتیمهن کج هکناو

 ک !رح

 ۲ رهم» همانملیف يتفو نم

 وحیم «ناب ریصت . ییلع»

 ربلات تی زیچ ره
 مدوب همانملیف یلسا رتئاراک
 دناوم س اب مه ناپریعن

 : دینفگ امشهکی روطلامه

 تایم رصح

 مهم رد «یلع» .یتیره و يحينن

 طن را پت تسوپربز رد منف

 تسا كيدرت مهب یلیخ كيامارد

 د جنر یدرف یاهینامت رطن زا

 بمب ینیرثک كن زا

 ذلطم مکاح ودره و دنوئیم ههیشک

 هنلب یگدیز

 زوح رج

 ود ره دن رب

 لاشدرخ هک دنتمه

 مسان .دنرادلار یک

 ناهت «یلن » لو تشادیرهش یناهنت
 هه رطاحب دیاش نیاو دراد یناتسور

 دشاب یلع هنایف وصو دنسب رمش مط

 د یرلوم رامشاو ,دناوخیم طناح
 زیفاتم لباس هب مع هاگهاگ . تشاد

 هجا ام . دزبم هاگآ دوخان یاهزیرگ ۱

 مسساف زا رت سوبلمیم یارب ار یلعهک

 دوحزاو اه یلارگنورد هیزاسیع

 حرطم ملیف رد هک ار یللام . تسا
 دهدیمباوح شناصحفت ابدوخیلع «دوشیم

 *اگ بشتسوپریز نتخاسزا سپ نم
 مسات ریظن یناهمدآ نهد ردهک مد رکیمرگف
 لپاس هب تین اهنا اضرف « درلکیم هچ

 یاهبسر



 یناه شد او هچ یمامتچا و ینطاع
 هنوکجتسایس هب مجاراب و -دنراد یتعذ

 هایگ ره «بانملیف یتفو .دنتکیم رکب

 هجوت تا نیا هپ متشونيمار

 مدرک یمرکف ناپ رس یلع هب مئاد

 طنز

 د ناب ریه یور اد اپن مساف

 ارنا  سوق

 0 هودلک  رطاحب ادیلعنم ؟ ۱
 مشام یو شتکادراک ورس لک ۷

 > یلک ررطب و شلدرک یک دنز

 ۶و بولطم نم رظنب هک شتتشاد

 جرت مساف هب ؛ تسا قو

 و یلوک ی لدنزارچ -یربام
 1 تسا یگدنز نیرن

 گدنر تیاهوتیامتم رب

 مدبدیم رتهنایف وص

 بوم دا

 دباپ يم همناخ صحفنو رفس هب ماجنا رس

 وح ارقیزور منکيم رکفیم

 هچب طفف و دنتکیم ترفاسم مدرم هیه

 هک شهتا و دنرادگیم ,یاهب اردوخیاه

 یرادهگن اههچیزا دنسرپم هار زا

 ۸ هتیمه !رچ مناديمن دنکی مرفس

 منکیم رکف عوضرم نیا

 یلع رب هک هچنآ - یرباص جربا
 نآ رد هک دراد دولآ مهویتلاح درلکس

 «لایخهک دراد ار یاهرهچ نامه تیعفاو

 ثكیکعت مه زا ار اهنآ ناوتیمن هکیروطب

 ...دومن

 او - هلگ نودپ رف

 وا دازآ نهذ  تسواتایصذ ندرک

 طاخت

 یموریب ین دیژ 4 یصمص یرر تسسن هک ۶

 جیهب درکبم ساسحا مدوخ رد وا

 سام وا اپ قبرط نیا زا متسناوتیمن هجو

 رم زا ادل مربکت ریس یهدش هدیباس

 ررص مدرک یمسوا نهد لابخ و ِتیملاو
 درلکیم شنهد زا هک هچنآ هب 9 5

۳ 

 هیلوا یاه لصف رد - یرباص جریا

 ار یلع یهیحور یلاسرد یلیخروطب ملیف
 تعیبط هب دا هک ميربيمیب و مسانشیم
 دروخیمار اهل هبعغ و دراد یبیرغ قثع

 ناوتیم یریبعت هب دنکیم رکفاهنآ دلرمبو
 بلج ار وا تمیط تیموصعم هک تفگ
 یرهثعامتجا زا وا ارج ابا .... دنکس

 ردنیا.تسایاهیحور نینچ یادادو هدبرب
 دوشیمن هیجون ملیف

 دییبپ - هلگ نودب رف

  سزاهچ وی

 تیم و منکیم ّ
 ۰ رلنالد مچ ال

 1 

 و اماه

 سم رک 4 شب

 قاب ماهبا رد اهن | هگمتشاد تس

 یتح هل مهام نوب

 راکی ههن نمرظ

 ت هب لاح رهب دش

 رتفرمیدمسریم هجیتت ۵ مه اهتش
 >خ هتس بم نامهن یگدن

 یی رانو ماه یاباو اههتوگ

 سرچ ۳۳ ِ مار گ دن ۶ ون

 وح ی م ۳ کارو رو

 دوآ ی  وتیه نادب
 یمخش یبح ت عام وب ره

 یاه» زیکنایارب منا وتیماجن ص ره ۳

 و ل یاهیزرو قشعرد یلع
 ظنبیلو مدوایب یدافز هدننک ناف لبال

۲۳ 7 
 شاد رک و نهگات .تسثرابز« دنامب

 ِض دعاقنم یارپ ش راکحنک

 نسا دیاش ینح . دزاد رپب وجتسج
 ( یصقن « نلع رد هک  دنآ شب لاولب

 ۰ وا ارچ .سپ ؟ هه یسنج رظن

 ٩ دراد نینچ نيا یرانفر

 یروپ)ی رهعلا روهظ - یرباص جربا
 .دراد زیمآ رارسا یتلاح ملیف رد (یلانب

 ۰.. .دنرادننآ لا یزیرگو دنربیم تذلاب جنردوخ یدرهیاهیلاهتت زا اهنآ 0

۱ 
 ۱۳ ی

 یاسب هک هجنآ و دننک ترفاس مدرم همههکلدیسر دهاوخارفیزور منکیمرکف 7

 و یرادهگن اهذجب زا دنسریم هار زا هک یناهنآ و دنتسه اههجب ؛ تشا دنهاوخ

 ۰. دننکیم رفس زاب

 ۹ ال وصایلن ملیف رد هک تخبرگيم یلماوع زا وا

 لک .تنهذ حذف یا مای اب ادتبا یلع . تسین اهنآ زا یناشن

 شا رتس رب نئدرخ ۳ دنیبیمار وا یروابا

 ۳ یهنهرب یابهب تسه مه یدیکان

 ر بر نیا رد یدمعت دیآیم رظنب «یرهم»

 ۳ نسل دنساوخنسو هدون تخاد رب

 9 ت روطتبمهانآ « ديشاب هتشاد یکیلمس
 خ ییشام له ینفو «ملیف 4 و

 یم ۰ هدیباوخ ..ر راک ,هلب - هل نودب رف

 ۴۰ هحفصردهبقپ مه یاهئاردام شیارگ ملیف ن

 دیدیمباوخهک «دشاب شیاهاپ ور نز «نز و هدرکنادیب اد نز نیا دره دیاش ,.. []
 .. دودیم وا فرطب ایردژا رحس رد

 ابنیس هراتس ب ۸۷ هرابش ۵ هحفص حج



 مرل وابگ (-

 ییالط
 ۱. رتچ نظر

 نشود یاهوهق

 یعدتن

 ۱ دیاددرک یااب منیف دنچ
 ملیف۵ -

 ! ملبب یلرا
 هتقه زورنیمسه

 1 هد ۱4 اس اچ نرح

 ره هوفبح
 1 ملا نرتچ

 داخ

 | لیف نم رادچ

 مشابهشاد مک یمنرکف ! نیرلدب-
 1 لوپمرتا
 مراد -

 ۱ هنالمدروم لیصرلا

 روجوممجو كچجوک -
 !یکشیپ ره سالک

 رخ تروصنآ هب

 1 یگداولاخ تپعقر-

 هزپوم
 ۷ دیاهدرک عاردز الن

 ۱ یجراخ تایر

 یسیلگا -

 ؟فتر

 یبآ یلکروطب
 آ هقاللدررم شید

 ثدنبدنیپ -

 ؟ ددجم جاودژا
 . مرادن یمیمصت العف -
 ؟ دب رسم جنر زپج هچ زا

 یهو رگ ندوبن میهف-

 1... هب تیساح
 اجیب داقتنا-
 1 دیامه ناندب زیچ هچ زا

 یرکهنشور هب رهاقن -
 1 هدننکلاحشوح دروع

 ۱ متع لاحشوخ هکنشقو -

 ؟هژی و تیمرصخ

 ندوب ریگتیب -
 ا دران تم وصح

 تایداسپ هفالع مدع -
 !دپ تیصرصح

 نخ یتابتعدور -
 1 ناجیه داجبا ءریکتا نیرتگ درب
 قیوشن -

 ۱ دینک یمهچ یراکپب تاف وا

 مناوخیم باتک -
 ۲ عوهچ زا

 هعانشب امن الومععت

 ا تا سهوصحپ كابس

 هن الویعع , هنس

 ؟ هنالب هروم هبانشیامن

 نوکیتنآ

 !رظن دروم هد
 یواناج

 اهقال درون «دنناوخ

 سیفر شوپ راد -
 ۱ یجراخ راکنمآ

 ینیناکسو
 1 هفالع دروم هكانه"

 لیجنا ریفت -
 ؟ یلارباماش
 ظفاح -

 ؟یجراخ ماش

 سیلولریپ -
 ٩ هلالع دررم رامشا

 نسیلیلیب ياه هنارن-
 ۱ هنالب دروم شام

 للافار یتئاس -

 امنیس هراتس - ۸۷ هرامش

 1 هنالع دروم ولبات

 نتآ_هسردم-

 ؟ فوسلپیف

 طارفس ت

 ٩ یرتاثت تیلامت
 هلب -

 ا هباتامت نیرخا

 لا رتالت هاگتب

 1 یموبزی ولت تیلاعت

 یرناثن لابرس كي ردتکوش -
 ٩ دبورمامتسن هب

 مشابهتشاد تقومت یدحان «هلب -

 لادرگراک نیرتهب

 ینیلیسورون دور -
 1 هنالع دررم روشک

 اکبرمآ -

 ۲ رهش
 انرفیاک
 1 تورت

 تسنمم دوبلمهرگا -
 ۲ لیست

 نادنچه -

 ارهارج

 تسایکیب نآدوبنو دوب -
 1 ينميق ران
 ۱! نهآ -

 ٩ یجراخ هدنسیون

 وفد لیئاد -
 1 رظل دروم .باتک

 هبوزورگ نسنبود -
 اارچ

 1 رظن دروم رلا

 مانمناف تاشنم -
 ۲ یلامبس زیاوج

 لاسرد نز رگیزابنیرتهب ساپس -
۱۳. 

 ؟ یتعاس هچ
 رهط زادمن کت

 ؟یزررهچ

 هبنشچیپ
 1 هاممادک

 ید

 ۱ هفالع دروسصررح

 ]1 اب «ف)

 ۱ دس

 اههدنرب لاب ندروخمهب-
 ن رسپ

 فرب شراب -

 و رظسم

 یلادمه هللالمف نیدلادیشر -

 ٩ هتالم دروم ملع

 یسانشامماج -
 ٩ یفی رابتیسخش

 تراپانب نونلپان -
 ٩ یرتنا تیصخش دنزیم حومنآ ردیگدنز جود ذوج 7
 ٩ یلاربا هدنبر

 یناحارف اقمپتاف 7

 دوهنیور
 ؟یاهصن تیصحش

 ابی -

 1تافارح

 تاقوا یهاگ-

 دشابهشاد دوحو تسیژنکمم4ن -

 هنالع دروم حب رفت

 یسامهم سلاجم رد تکرش

 نولیو -

 ارپا

 تاق وایهاگ

 «دیدار ماد

 نووهس زا اویل دیف» ِ

 رسل هاش

 زویل ربروتکه -
 ۱ نیم

 یلی-

 ا بورس

 دیفس با رش

 یاج

 دن 5
 بهمدا غارسب یزور شدوخ-

 ل هحس تع+ رک



 یا رب یصاصتخا

 ناتسلگنا زا «امنیسهراتسر»

 رد تبانح
 راطق

 ریسلا عبرس
 هلاس داتسه هکلم

 مه زاب تیانج
 ! دن رفآ هث داح

 راطن رد تپاتج ملیف شیامن زا یمام دنچ زرنم 8
 هوتیم هتفگ هک تساهتشاگت اکیرماواپورارد ریسل ام رس
 یاسجپ دوخ - امنیس رد یاهزاد شورف دروکر ملیف نیا
 تسیبهب ككيدزن اکیرما رد اهنت نونکا تشادگ دهاوخ

 رد وناعوننویلپمهد هب پبرن ناتسلگناردو ناموت نوپلیم

 تساهتشاد شورف نامول نویلم تشه دودح رد ایلاسا

 رد طیلب ورزی یاربهک یلنوط فوفصهب هر ۷ ی ولح

 نيا هک دزسدح ناوتیم « تساهدش هدیتک هم
 تسد هرص .دیشک دنها وحالاب ار دوخ هناپ هجا ماقرا

 یارب یاهدننک مناق لئالد دناهتناوتن امنیس ناراک ردنا

 ديضعب ۰ دنبایب نیتچ نيا ياهدننکهربخ لاثتسا

 هچرد دد + ینسرک اناک [» ماو هتشونهک دندقتمم

 هدیفعمه یاهدن و تیاهدومن راکچنک ار مدرم تخن

 یرناکنوش نوچمهیمان بحاص نا6 راتس تکرشهک دنراد

 ارانوهسیب نیلکاژ : نمگرب دیرگنیا,ینیفتربلا

 یدواون ولاکاب نرولو رنیک رپیوتتا «كرامدب و دراچبر

 دناشکیم امتیس نلاس هب ار مدرع تمول یلدپس یاه

 سعن یارحام هک دشرکنم نارنیمث لاح رهپ

 قرصشزا هک ریسلاعیرس راطق رد زومرم تیانج كي

 هنشادنیاهدمع یقن رگاشامت و نلاس ریخت رد ؛دزادیم
 یاصهصتاب ایئد هک تسا نرق مین زا سبب هج , دشاب

 و ناجبم دد یتسیرکاناگآ مانب هداملاقراخ ینز یلانچ
 .تسا هتفر ررف باهتلا

 هسته توت رف نزریپ نیا تسیم

 زین نینس نیا رد یتنح وا زخم تسا رصاعم نرف بلاحع

 د اههرهم یفرکشوحنب و دنکیمراک رتوپپماک كب لنم

 و دنکیم اجهباج دوخ یعادبا یاهتاحرد

 دزادنایم ماسرس هب هدننکحیک ثداوحر ثاماهپا عطاقن رد

 هناشمیاههنشوُ و دهدبم یگژیو وا داکب هک هجن

 تسوا یاهب رکن تبعقاو دزاسید زیام
 او ِ فک

 لحم رد همه !ر هوح یاهناتساد یتسب رک ان

 د دنبوگیم . دنکیم .هدایب ؛هدنش هتخانتر یعفاو یاه

 وج تادهاشم زاو تسا رفسو رس لاح ر ۲

 ءاهاج ربا تل زبیج ره زا شیب و درادپیم ربتشادد

 نیم ههجا وعرد تسا یتانساب و هتخادشان

 وا نهذ رد یلاج یاهارجامیلصا هتسمههک ت

 وف ون یزومرم تبانج رگیدرابو- ددنبیم یشقن

 وا یاهارجام نام رهف هراپود و

 و نآ فشک یارب زابرام هزیشردو وراوب

 یلصا ن اصا

 دن وشیم
 مب رسراطف رد تیانج باتک عوشرم یتسب رکاداکآ

 دادمب هب داطننا اب هکییرفس نیح رد زبل ار ریسلا

 «دیمل دوخهیوکرد هکیلاح رد - دروآ تسدپ «درکیم
 دوخ لیخدرد ارنآ ساسار درک رکفنآ هب مجاد درب

 دوس یر ریب

 - دوحعرئرد هصق نیا

 رد ؛ درادهک یرفسلاو راکسفن رظن ۸ هکلب - ششک

 رد نآ تاظمل نیرتشیبر تساربظن یب وا راکآ نایم

 و بامتلارظن زا .طقن هث

 درلگیم ؛ تسا تکرح لاح رد تعرس اپ هک یراطن

 تیانجهوحت دراد یساپس همبن یتلاح نارد هزیکنا و

 زبیمآ رارسا درطب هک لرتقم .دراد دلانتشهد یمسر
 نایناحزا یکبدرخ ؛ هدش هنشگ وقاچ رامشیب تابرض اپ

 , اتسا تیشان

 . دئوتیم مناونونظم یاءدع
 تسد تباتج نیا دد هدرمن ررصل نارتیمل هک دنتسه

 », رب هیهار كي للم ؛دنشاب هتشاد

 مان دنفايم شالهپ تیانج فشک یارپ سیلب

 تباتچ نیا یارپ هنتکیمیمس + دنتسه نونظسهک یلاسک
 .دننک هارمکار سبلپ و دئزاسب یلایخ اب یضرل یلناق
 یاهلاسانو همجارم اه هبشدگ هپ ارجام پیقیل رد سیلپ

 یاسانش قبرط زا دهارخیم را . دکیم تمحر كيج

 یناسک عمج نیارد

 دوس یفرعم ناتسلکتاهکلم روضح هب (تسارتمس)یسلگنا هتسچرب سیونیلانج یتسیرکانا# ۳])

 میکلف اش

 هن ۹ تیم المرن لولقم |یح 1

 5 وخاب ءدیف امت یژو و مح رس

 دوتیم یلرک رگد راچد لوتقم تسن +

 یلپ یتح اه یهاگآ نیا هماکنع رن ۱ ۰

ِ 
 3 یم یریث هجبتن و تراصت

 طق یاههنوک هت یاضن ؟ هلاب دیامن بقعن

 ۸ یارب یهارودنل وایممهرد هک *دشهتخاد

 »با امنیس برد یاهقباسیب ناحیه ییلپ 4 دنرادن 1

 ج-س رالت 5 یم ۲ ۰ تفت 4 2 کد

 5 اشاسل هکی روط درا دیسهک ۱دو بی اجمع

 وش ههكعس ملیف یاهلعبما ی وبح

 ی قح دیرخ یاربرلیف نیاناگدننک همه

 د 2 ۶ رفارگ ملص دندش روحم

 دهدباو دا ۱هزاجا و

 م ,راسلیف هننج زا ملیف قلاخ "تم و یادیس*

 هج تسمه ناوحو ناوجیئامتبس یاراد هک تس ۳ 

 سرمف  وس+ ناو کیو هاجب دودح رد نونکامه

 دوشیم هدید یلامیلوحرن دا یاهراک رد ک
6 

 ِِ تامتعس ۴و سن رتهب یممج ملیف نیا ر

 هک دب رگتپا» نا یر تحرد ۳

 دنوشیم یفرعم تبازبلاعکلم هب ملیف ناتشیپرنه [۲]
 .هفزاعم لاح رد لاکاب نرول

 اس هراتس - ۸۷ هزامش ۱۷ هحفص 0



 ۵ هاگ دو رف
 ! دزادنایم کنچ رگ اشامت ره بلق رب تک رزب ملیف نیا هرهلد

 و میظع امقاو ملی كم ,ننخا
 :0مودهدناوخ ردب» لثم دزایم اد املا بو هربخ مدآ هورک كي هب رایت حوغ ر

 ار ملیف نیا همادا ؛ یوحهب مود تمسق « ریخا یاهملیف تیققوم هب
 هک یلتو « دش عورش 1۹1۸ لاس زا ربچ ِ 3 ۱۹3

 رشتنم«یلبعروترآ# را **اگدورف ۶

 امر نیا

 هه .دزاسب

 ر ۰ ( موفق تمسق ز یونارف طابیرا یتخاس یارچ . دید نادر رم 3 ۱
۳ 

 مرجال + قلطم مرممم هب دنرزب ملیف تاپ ۷۵ هاگدورف نیم  ییح
 رفاسیاهدعیآرجام 1

 هتشاذگ راک ۳ هکیلاح رد . رکیپ ۶ تشاد « ۱ ۳ 5 ۱ + ۳۹ ِِ !وق یاهیبارم كبرد هن درکیم نایب - «هاگ در رف* وا ملبن 2 ۱  ۳ ۱ َةق يم اه 5۲و اه رک! اوزب یهورگ
 او دشبا مهدرک دیاپ هظوپرح را ارد اح رد ؛ ۱ نارب اد لاسروسو یناپچ ,صصحتمویسندا رفقا ؛ راک هته و برجع

 ددرک هبحرم

 ؟!دش عورشهن وگچ !رجام

 هاررب» ملبف كب ۷۵ هاگدورف»

 لاپئدب دوریلاح !ربخا هک تسا «دلرزب

 « هاگدورف » نآ یلث نویسرو تیقفوم
 تسا هدرک هضرح اه دازاپ هب

 یهویشهک تسا یندع الوصا : هوویلام
 هب مرخرپ یلامتیس رالآ قلخ رد ياءزاب
 هک تسا یلاس هنچ + تسا هتفرگ راک
 یاه یلانچ اب حرخرپ یاهتداح یاه مثیث

 ریظت هلاتشحو یاع مارع اپ پاتر با رپ

 نلابقتسا« ریگنج * هدناوخردب « نویپاب»
 رهدررآ یپ !د دوآ تفکش و هقباسیب

 هرزب یر

 دناهفاپ ثس ررا ماسرس یشورف هب

 هتخادنار کف هب ار دوریلاه + رما نا

 نبا یدمب یاه تمق یقیرط هپ هک
 نبا دد دریپ .نیبرود یرلج ۱» اهنوپسرو
 یکپ ۰ دنکیم هزاد راک رد دوویلاع دوم

 ار یسدت هقپاس اب و شورف رب یاهملین
 بم« هاگدورف مليفزا یاهنحص رد نوتسه نوتداج ان هجرت اب رکید و دنکیم یزاسزاب هرابرع

 دیاهداتفا مادهب ورم

 رجفتح بمب هک دورپم

 مزود رعت هپ دوخ اب اد

 یورب ۱۹۷۰ لاس رود رو

 دروا تسدپ یدابژ قیفرتو

 دش هحاوم یرواماسرس

 دنج و هنخاس !ر ملیف نیا

 ۱ لس بوم و زاسلوپ

 و زباه نله ۰ یدنک جدوج
 هتیبرته رگید یاهدعرب» والع

 دندوب هدرک یزاپ
 هک دوب مزال راب نب ۱

 بعد وم هک دننک ادیپ یزیکنا ناجیه

 با اما « دیدرگ زاغآ هزان یاهوووس نتفاع

 باتک هب زین یشچ هشوگ لاح رب
 ال زکنینج# .دننشاد « یلپه دونردآ»

 راپمک ناگدنتک هیهت نی رتهتسچرب زا یکی

 تن ریدپ ار هزات یهووس نتناب تیلوص
 د» ماجنارس , شواک یتدم زا سپ و
 امسناوهنالخ التهک درک ادیپ ار « رلاگنیا

 قفوسم سیو هعانملیف كلي الاح و هدوب

 دربب الاب نادنچ ود ار

 .دوب هدش یئوبزب رط
 كي هنپمز رد یبهمانملیف اقافتا یر

 یاهلداحراتف رگنامسآ ردهک ۷۱۷ تجویج
 هلرم تشحو قرف ار نیرثاسم و دوشیم

 یزاسلیف تمتق فیو هتشون « دزا

 بوخهک : دوب هداد یناپمک .یفوپزیولت



 اب ۷۴۷ رکیپ لوغ تحوبمج كاپ
 نوردزا ناهگان رفاسمتسید ودصکت

 دریگیم رارق هلمح دروم یکی رات

 ...دوسیم داحب | تشح 9 سرت و

 مه نوب زب ولت رس زا همانملیف نیا هتبلا

 دروخیمن نا دردب لاحرهپو دوب رتدایز

 و دروخیم الاخ هک درب اهلدم وا همانملیف
 ماحنا رسهک نیااد تف ریمن نا غارسب یبک

 هراب رد هعانملیف نیا«كئال» یاهتشوک اب

 ردادعب رفن ود نیا ,.دش «هدنز» مالطساپ

 و شورف رب رلا «هلزلز» همانلیف نتشوت
 لوا هحفص» و یناپمک نیا رکید جرخرب
 دندرک یراکمه ردلیاویلیب را

 مابف نادر ءاک

 زاسب «یارف مایلیو» ملیف هدننک هیهت

 ر «تیامسا كح» ماجناررس یفاک هملاطم
 كرزبدوآ *رهلد رئا نیا یتادرگراک یارب

 ..درک باختنا

 دررا تسدپ نوب وال دد ار شیزاسملیف

 ار تیامسا كج ًاینیس نارادنسودو

 « رراه» فور ملیف

 هیل وا یاههبرجت تالمسا

 و ادنرممته فده

 هاب رامقو نز» و «پوکسودیلاک» دعب
 :دنشانشیم

 «تیامساكج » هب درحیتع فدع ملیف

 تقد و هجرت ظایملهب ناو داد سخش

 یکسینک طلستر ملیف یلارگمتاورد وا

 راکب رلا نیارد یو هک دوب یاهتساش

 یارب نولکا تیافسا كج . دوب هدرپ

 ۰ دزایم ملیف مه نوب زپرلت
 یفلتخمر صاخ رنک اراک و هبحور یاراد «زلاکنبا ؛ كنال شودرب یلصاو هیلوا راک

 رامج نیاو دش هتشادگ تبامساو یارف

 اد ۷۵ هاگدورن رگیدکی یراکمف اب نت
 هلداح ریو زیگناناجپه .رلا كي "تروصپ

 تراهمویکیتکنطلست یمرصخپ « دندروآرد
 ۰ «رهلدرپ یاههنیح قلخ رد تبامسا

 و رلا نیا نایم یزبامن هک هدش .بحوم

 دارفاریاس .دیآ دوجوب نآ یلبت تونضذو

 بورتال پیلیف زاد رابع ملیف نبا ی

 زا یکی یو..ملین .جبا زادربملیف ماقن رو
 یرادربسلیف ناریدن نیرتهدونزآراک

5 ۳ 
 ۱  ۰ زانر سا دو وپل اه

 نواک ناح ملیف ن رد هتسد رک راک

 سس ار را هک تسا یلاکیرمآ هتیبرنه

 با دنج و «یقع نایخا» رد هزلبامارر»#

 نارگی زابسابل یحارط مياهدید رگید ملیف
 هدهعرب «ده تیدا» فورحم جا رط ار ملیف

 مس ول ات « ده تس تسس ها

 هلمح ۱ هتفرگ راکس ایح

 ۹ یه یور جروح» هتحاس «شیپبن»

 «ساواکاک ناج» ار ملیف نتن

 لاپرمس نتم كيزومو تسا یلهزاد یه رهج

 اس مه ار هدلاحوک» هدننیب

 زال تالیپس

 ها5 دو رف هلمج زا دش یرادربملیف یمقار

 یللملاسب*اگدورف و نتکشاو رد «رلود  و کت ۱"

 ممشهج و دن تباص چ یولج > هک هدوب رارق نیا زا نابرج

 م دل رو وخ : سن + نه ؛دتک یم تباسا تجوسح هب هک ین امسپ ی

 لک ییب دم دحب یناثب وشبیبلت هلمح داچد نامس

 5 دم 5 >ز یگداوناخ ن

 ام ء دارت رک ۰ شرسمه اب ینفلت سانت ژ وا .تس
 مک ان «منکیم شم یزاب زوردنآ اباد ار شقن نیا )

 دبا واهبارجام * هب ن دیو دنکیم زاوربو دوشپم شیابیپاوه راوس

 سریم دوح .یبلق هلمح راجد ناهگان دمب یتعاس اما

 .لاسروینون رد ملی هیعبیتیسكيل تلاس

 رد .دش یرادربملیف ایثرغیلاکرد یمس

 یمقاو تکام كي ۰ ییوبدرتسا رهش نب
 ۷6۷ رکیپ لرف یامیباوع یلخاد مطس زا

 دشهتخاس ویدوتسا یاه نیسینکت هلیسوب

 ملیفناتساد

 اب ۷6۷ رک لوف تج وسج كي

 یفلتخم رتکاراکو هیجور هبیحور یاراد

 نامسآرد ایباوه همدخ قابتاب 4 دننسه

 زا ناهگان هک دنهدیم همادا دوخ رفس هب

 مادکرح هک رفاس رفن تسب و دصکب

 جورج رو ٩ ا" ا یاهیپاوهكي :دربگیم رارق هدرحتم یلیش

 ۱ رگید
۱ ۳ ۹ ۹ 

۰ 3 ۹" ۶ . 0 

 ۱ 4 ۱ وه ددررخیم مهب زبچ همه « نآ كي رد
 2 ۳, هک ۳ ۰ لوف تجرسج هپ امییاوه تباصا رثارب
 ودرشیم .غاروس تآ یرلج سگ ؛ رکبب

 ۷۰ هاگدورف ملیفزا یندپدو زیکتا ناچیه هتحص كي ۳) هب و هتشک مد رد نانادخ كم زا یع

 امتبم هراس ۸٩ هراتش

 ۹ و جت

 ب ۱۵ هحفص 0



 للب«46 ميئوکب رگاهک تسین هفارگ یتحو

 هب هک ؟رچ ! دوویلاه كب و تسا ناهج

 زارط یهدننک رداص دوویلاه ؛« تقبقح

 رامشبناهج رد ملیف یالک بیقد یبد لوا
 تیلاعف رتکچوک یاه دوشک دد اما .دیآیم

 كي شورخ و شوجو یصوصخ یتخب یاه
 دجومو هداد رمث دنمقاع یدودسم یهدع

 لاح اب  یموب یامنس عون كي یاههیاب

 نیمزرس ره صاخ یناوهو
 هدمآ دوجوب یاه ویدوتسا و اهنامزاس

 عوتکی عقاورد ؛ یصوصخ یاهنخبطسوت

 هلباقم یارب تسیریگ ههبج ولمعلاسکع
 نودب و اباهمیب موجه اپ یتودابور و
 یاهملیف ناگدننک دراوو نابحاص یهدعاف

 نا رتهبیدنبههبج نیا عومجع ردو یجراخ

 جورخ زا یریگولج یارب نتمع قرط
 لامک و . تساهنهزرس نیا ذرم ذا «زرا»

 هک دوشیم لصاح یتیمقوم رد بولطم

 نا رن دیلو رازاو دوجوم تاناکما
 هضرع یارب یلالاک دیلوت تعدخب تکلمم

 دوخ نیت هک . دیآرد یجراخ یاهرازابهب
 ءانتعا روخ رد تراجت كي لکشب دناوتیم

 ,تسا هدید

 دناسانش ناریا یامنیس رد !ر رگیژاب شقنتیمها هک یملیف نیلوا * درکلو» ۲7

 هک یزرا» رادقع لباقم ددو دوش رگهولح ميلعتمنص نیا یاسآ لوغ یراد هیام رس
 هن رگا رتنوزفا « دوش جراخ روشک دا هصاخو یبرغ یاه دوشک تیافک اب فکرد
 دوویلاه كب و تساکبرما كب . تساکی رما

 یتعنصیهدیدب كيناونعب امنیس [7
 ؛یتراجت صاح یالاک عونکی هباشپ مرجاو
 دراد درازاب ورگ» رد ار شیراگ نام و اقپ

 نیا « نایب رگپد هب . دورپ یکی « دنامپ

 تایصوصخ داحل هب هک - تم عون

 داینب هب زین یقیمع یگتسویب « شاهزیو

 - دنکيم ادیپ هعماجره یکنهرف یاح
 شتدوجوم « ینراجن یاه الاک رکبد نوچمه
 و ؛ تساضافنو هرع لصا هب هتساو

 اهتیمفوم رد رازاب .دنسب 3 «دنروخ» هکنپا
 یلانبم و هاشتم هچرپ نوگ هنوگ نکاماو
 و قلعتع هئن ترورض نیا دشاب راوتسا

 كب هک ؛ هدوسسو هقطنع كي صتخم
 .دوشیم لماخ ار یتاهج عیسو یهدرتسگ

 داف هک یناهروثک دودمسم یتح

 و تمسنص نیا یدیلوت رازباو تاناکما

 . دوخ؛ دنتسه یمامتجا و یگنهرف یهدیدپ

 نآ شرتسگو هعاشا رد میقتسم ریف یعوئپ
 دیلوتلماع كي ناونمبو دنالخدمو میهس
 رازاب كي عفوع و ماقم رد « هن رگا هدنتک
 هچ ره ماودو ًأتب ؛ هضرم هنیزو «؟ضاقت»
 ناگدننک دیلوتعفن هب اد تمنص نیا رتشیپ
 . دهدیم شیازفا «نآ یجراخ

 درو نلا رد 4 تسادیب هتفگات

 یاههتیمز ریاسرد هگنانچ - مه صوصخی
 و یلصاو هدمع رازاب - یتراجنو یتمنح

 یجراخ یاهرازاب «زرا» دودح نامه رد

 .داد ناربارد امتیسو ملیف عون هب یاهنوگرگید هرهچ «رصی» ۲
 امنیس هراتس -- ۸۷ هرابش بت ۲۰ هحفص ۲]

_ٍِ 

 رصبق « نوراق جنگ «رادماننالسرا ربا «درگلو

 انداد رببغت | رن آ ریسمو هداد تاجنتسب نب زا دنا ربا

 وا و
 یامنیس دوخ شبامن نامز رد هک دنتسه یملیف جنب

 ِض

 ذاپتسن .دروآیم نافمراب ؟ر

 ۳ جاتحم هتبلا یلاهدیا دح

 لاح رهب هن ارچ . تسا یصوعخ شخب اب

 نارازآ هنامرس زا ندوب عفوتع

 یدسو هناوتشپ هکنآ نودپ « یصوصخ
 ددرگ لامعا اهتلود یوس

 تاناکما نیمه لاثم ناوئعب . تسا
 ر ناءدوخ روشک ملیف یدیلوت یاه
 دعدب اجنیا رد .میروآیمرظن

 تفایرد نون  دنسقالع

 ز و مه چ

 دام یاهکمک

 هک.تلود یاهیراب ذا یریگ رهب نودیو

 تسد.دشابرنومورگ ءایحا تخس دناوتیم
 .لون یارب یئاهنامزاس داجیاهب

 سوت ناتج هار نیا ردو دناهدز

 ناح رد دیاهتشاد لومعم رج را

 جتبد داعه هک دوب یعدم ناونی رضاح
 هسسو ملیف دازا درد داتشه دیاشو

 یهجوت اب

 نیارد امنیس تکرح نوجو دنچ هب قیمع
 وصااب اننآ ره و نف لهاره « كلم
 هاوح تکش رد یداصتقا لاس هلوا

 همههک تسا مهروآ تفگش عقاوبو . دنام

 3 یجراخ یاهنیس یاهد رکش و تادهمن

 دمت

 . دنراد رایتخا رد رگدویصد

 "ود تسسد زاشیبهتسناوتن نیهزرس ننا
 هجوتهکبلاح رد .درگب رابتخآ ردار دازاب

 و جراخ یامنیس راثآ تیفیک و تیمکهب
 نیارن هدش هتخاس یاهملیفابنآ سایف
 اکشآ ار دوجوم پیرغ لصافن نیمزرس
 یریگ هرهبابیدووبلاع ملیف ره . دزاسیم

 دنارگیزاب نیرترادمانو نیرتکرزب دوجوزا
 زا هدافتسا مه و یناهج یاهراتسا ریوس

 و دوهعونو دوآ باجعا یاهکینک و كئر
 لباق ریغو دوآمابرس یاههنیزه فرص

 ملش كب ؛درک امت هننزه» اب هساقم
 یداتتالبهست رگیددوجواب و « یناریا

 یاهامنیس نیرتهب دد شیامنو هلبود لثم
 اب < رهش طاقن نیر ماحدزا رب رد عقاو
 و جرخ مکو هداس ملیف كياب فاصم رح

 ۷ كنل » حالطباهب ینارلا دیفس و هایس

 ۱ دنزادنایم

 سد مامتهاو شالت لاح «همهنیا

 هک تسا كلمنیا یاهنیس ناراک دنا
 تدرح دا نکمم وحن نیرتهب هب بناوتیم
 اد هچنآو هدومن یریگو لج روشک «زررا»
 یوسنا یاههدمآ ربکش تسا رارف هک
 < دنبازغیب دوخ یاههتخودنارب اهایرد
 فن هب و نیمزرس نیمه یهدودجم رد

 داکردنآتسد تعامج زا عیسو یهدون كي
 یتفر بجع . دنبامنی فرص هفرحنیا



 ها طب

۳ ۳۹ 

 هسلاسدنچ یاهششخرد هک دریگيع ینوزف

 و رود یاههطیح رد ارامنیس نپا ریخا

 مادوایب رظن رد روشک نیا ذرم دا جراخ
 و تاناکما و دوبمک یتح هک مينيبیم

 دناوتیمن زمن یونعهویدام یاهتیدودجم
 امثیس زا یدودعم هدننک ایحاومقالخ شفن

 و ماهبا یهدربرد اد نیمزرس نیا نارگ

 دنچ یطو .دزاس نوفدم یشومارف دابغ
 نیمه هت میتسهو هدوب دهاش ریخا لاس

 شهچهچ یهاگهیکتیب نیا دد اهنت یاهتسد
 هک روتب : دناهشاد یزیگنا باجعایاه

 كلامعرد ناربا یامنیس ینون عضورد
 ناسانش امنیس تیرثع!یارب و ایند هلرزب
 لباف و حرطم ینامنیس ناوئعب نادقتنم و

 یاهتسدنیا رگاالاح . تساهدشیلحتتحب

 رد یهاگهیکت و دریگب یتسد ار اههنت »
 دهاش دباب « دیامنب خر یهاگهیکتیب نلا

 نیسن و باجعا د رایسب یاهیتفکش
 زا رت دنمنردق یتسدهجو . دوب ناوارف

 رسننئمطم یهاگهیکن هچ و ««تلود» تسد

 دا یندنامدایب یریوص []

 1 تلود» ینابیتشپ زا
 - دروآسدو ناريبا زورما یاهنیس

 رد هچرگا مود زرم نیا نارگامنیس یاه
 یاهرازاب حطسرد افرص ؛ رضاح عضو
 هب اما « دوشیم هتخادرب و هتخاس یلخاد

 هک مياهتفاب تسد تقیقح نیا هب هبرجت
 ؛یتح طسوتمدح كب دد یناناکما دوجو

 یاشنغ و شنیب اب یزیمآ مهو مافدا رد
 هب هتسباو هاگآ زاسملیف كي یعنهرف
 تنکش یلصاح:هدنام بقع یامنیس نیمع

 ۰ دروآ دهاوخ راببرواب زارودو زیکنا
 شیادیب یکنوکح هب میدرک هراشا

 و اه هزیگنا هب مهو كلم ننارد اهثیس
 نیلوادد . امنیس نیا نارازگ هبابیاهفده
 و «دص» یناربا یاهنیسدلوت یاهلاس

 دایسب هجونبلج نارگنزاپ یسراف نابز
 ملیف هب نارتاشامت لابفا بجوم و درک
 لصا دد لماع و هزیکنا نیا .دشیناربا
 نآرد هک ارج هوبزیت تیمهااب دایسب

 * وا« برح ملیف

 یلصا نابزب ۱ رشت ایجراخیاهملیف تیعقوم
 ناهلبودشیادمب هکنیاات, .دشتسهدادشیامن

 - یهو .تفرگ یناربا ملف زا ار ژابتنا

 یهجوتلباق دودح ات ماگنه نیاردهک مینیب
 .دشهتساک ینا رب ملیفنا رگ اشامت داادمتزا
 هباد امنیس نیا ناراکردناتسد رمانیمه

 یهقبرط هکنبا ۷ ۰ تشاداو یلوجهراج

 رسگاشامن تبامحو بلج باشنع یدیدج

 درگل وا , تفاب تیدوجوم ینارب!ملیف

 شیب ۷ .دش یلاشگهار نیادجوم «نارنا

 نائدنزاس فرط نا یهجون رتمک درگلو ۱
 رکبزاب هب نارگاشامن بناجزامه و ملیف

 .دشیم ینارباملیفكی تشونرسرد واشقنو
 «تشادرا رق تیمها تسخنیهلهوردهجتآ و

 یفطاع یاهیریگرد و دوبملیفناتساد عون
 یدراو هزان رگبزاب ره هک ناتساد یاهمدا

 -رتکاراک و اهمدآ نیازا یکت تساومرپ

 و یتیزیف تایصوصخ هکنآ یب , دشاباه

 < لماوع نبا دوجو مدع یتحو فاطعنا
 اسا دشاب هتشاد یزاس تشویرس شقن

 ملیفسراب لوصحم نالسراربما ملیف زا یریوصت رد شولبا [7

 یعیطع كذع رضا و دوبهدرک ینادرگ راک

 . دوبنآ تسخن شقن رگافبا

 ! هران یتهج كاب

 یاهرهچ :رکید دوآ باجعاشهج كي
 نيآ و داد یتارپا یاممیس هب هنوگرکید

 نالسراریما مان اب دو! یملیف روهظنامزرد
 سراپ لوصحم نبا هکنیا بلاج . دادبات
 یارب ندش هدامآ و هیهت زا دعب ملیف
 ناگدنزاس دوخ یوس زا یتح « شیيامت

 راک كي ناونعب و یتوافتیب اب زین ملیف
 هدنهدشپامن یاهامنیسدشیقلننیلاپب_حطس
 . دندرکنآ شیامنب مادقا *ارکا اب ملیف
 تلاح مه شناگ دنزاس یاربلصا رد ملیف

 نآ یود ادباو تشاد ار !حیرقتكنز كب

 تخبرمه رد ار اهرابعع هرایکیهب !درکلو»

 یناربا یاملیسریص درد یدیدج طخو
 هجونهک دو ملیف نیا دد مه . دیشک شیب
 فوطعم رعیزاب هب ادتبا رد - نارگاشامت

 نیلوا ناوتعب یمیطمكنمرمان و تشک

 مدرمیوس 2 بوبحم رکیزاب و هشيبرنه

 یفاکهتخانش نیمه و دش یفرعمومتخانش
 رگبزاب دوجوورات زینملیفناگ دنزاسهکدوب
 . دنراذگب هحبح رثوم لماع كب ناونعب ار
 یامنیسرد یرگیزاب شقن بیئرل نیدبو
 یتایح و یلصا لماع كي ناونعب یئاربا

 شورف درکلو رگید تیصوصخكي
 هکیروطب ۰ دوبنآ دوبت زا دود و پیجع
 تبسن باستحا اب - ملیفنباززننونک۱ مه

 رانآ زا یکی ناونعب - لوپ شزرا یاه
 یامنیس خیدان هزاس نوگرکیدو شورفرپ
 , دوشیه بوسحع ناربا

 زوریف سبد یدهمار درگلو ملیف

 تب ۲۱ هحفص 7

 «نویاف جنگ » ملیف زا یاهنحصرد نامرآ و یروهظ « نیدرف ۲7

 ملبف نیا اب نا رگاشأمن یههجاوماما

 نیل وارد السرا ریما.تشاد یرگیدیهرهج

 هب رگاشامن تعامج نایم شیامن هتفه

 مود یهتفه رد و درک « لگ» حالطصا

 ها مهب یرایسب ناجیهوباجعانآ شبامن
 نیا هب هجوت و لابقتسا هک ارج . دروآ

 -یبنامز نآ ان هک تفرگ الاب نانچ ملیف
 هتفهود یارهن ملیف .دوب ریظنیب و هقباس

 دودحان یتحسک هامونب و هامودو هامكيو
 نآ رهن یامنیس دنج نارکا مامن لاسکی

 ناونعبمب رس یلیخ و دادصاصتخا دوخب ار

 ناربا یامنیس خیرا ملیف نیرن شورفرپ
 رادمان نالسرا ریعا .تفاپ یروخرد یاج

 نوگ رگید یاهملیفزا یکبناونمندوخ عونرد
 یارب یتاربا یامنیس یهرهچ یهدننک

 ۲۲ هحفص ردهیقب

 امنیس هراتس بم ۸۷ هرامخ



 رت بوبحم ,یر وهظیقتتا رطاخ
 ... ریخا یاهلاس روهشمنیدمک

 ر رگید یکی «هتکش مسلط»

 یسلیخ نم یارب هک دوب یثاهملیف

 هلاترصن ملیف نیارد .دوب زیگناءرطاخ

 و نامرزتا فورمم هثیپرنه مثتسم

 رسما ءارمهب ویدار فورعم هدنیوگ

  ن ۳ ۰ هاشنامرک رد ارب یمسایكمایس هک

 « هتسکش مسلط »ملیف هیهت ماگنپب بسا راوس نم دوب رارق درکیم هیهت
 ب هک یمیطم ر وش

 ۱ راوس مه و

 هنحص و درک مر بسا ناهگان دنج مدوبن دلب یراوس بسا نوچ ام
 . تخن ر مهت ار یرادرسملیف

 ی ر یصن هرات بسآ ثاپ رآ وسیحیضم ثتالع

 مهنم .دآتفا هارب نه یولج زا

 منم یه
 مداتفامآ رب

 هرخالاب و دنداد نیرعت ارم یزور و نه و هنیمهت و هلاژ « یمیطم كنم ِ

 بوخ ار ندش هدایبو ندش ر
 رسان یرادرمملیف ماگنه هل تای

 وس نم دید رت یم یراب ربد یاهدع ۱ 5 ۰ ۰ . مانع

 نا نت محبی زد ملیف نس
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 یصینعمتالع

 هب

 و۳ رس تشپ ر م دایرق سرت ز

 مدرکیم شهاوخ یشحو رادربملیف هب یمسایتامایس

 م عورش ار یرادربملیف ات داد روتس

 مک دن

 تف ریه هدتت جمه بس

 س دوب هدش هچ مناديمن یلو

 ِ- رفیه .دندوب .ریحیب . یو درکیمتک رح هتها نم بس
 1 ص هلن تسصاع ورب دوپ هتف رگ هلصاف یمیطمكاسپسا ز

 بچ نیمز مدعا خم دایرف نیبرود تشپ زا یمسای كامایس
 مدش یارب نم ... ورب رتدنتیروهظ دیشک

 سه .تساخ رو تم زا 8 مکش ریز زیمهم اب منامنبقع هکنی

 یارب . دش عورش یرادربملیق «ردپیبسآ ۰ دورب رتدنت هک مدزبس

 د ۲ دوب هدیرخ یخی راولش ترس اب نانچ و درک مر ناهگ ا

 یا يتيم زاونس سب گان سوپ

 ۱  مت ون بحميم توت

 موس

 رمهب « میدروآیم تسدبیتسرفتفو ره

 مسای كمايس ردارب ؛ یمساپ شوایس

 راک دوب هبهت ربدمتمس رد هک

 میدرکیم راکش كبک و « ميتفريم

 ماگنهب هک یرگید بلاچ یارجام
 دوبنیا « داتفا قاعتاملیه نیا هیهت

 یرمرادناژ هدنامرف هناخبار امبشکیهک
 راک رس زا ام نوچ و دندرک توعد
 « میدوب هنثت و هسرگ و ميتشکيمرب
 ؛ هجوج زا رپ ینیس ندروا شضحیپ
 ودندرک هلبح اههجوج فرطب یگمه
 یا ربهک هناخماس و دندروخار اهتا

 یتقو« دوب هتفر تافلخم هیقب ندرو"

 امتیس «راتس ب ۸۷ هرابش - ۲۳ هحفص [7]



 دش ماجنا ناملآ رد یرادرادس

 یاجب نم هک دوب یملیف اهنت نیا
 یاجب و مدرکن تبحس نآ رد مدوخ
 فورحم زاگنهآ . هنانح یشترم نم

 .دومن تیحص یلعف

 نیا یرارف سو رع ملیف زا لدعب

 هک دوب یگنر ۰ پوکسا ملیف نیمود
 درک شورف بوخ

 مدرک یزاپ هک یرگید ملیف
 نا رد هک دوب نادنخ یاههوس

 را زح رود زا اهدزمتس
 و كنارف ۰ هلاژ نآ رد و درکیمت

 نادنمرنه اهنیا . دندرکیمیزاب هنیمهت
 دندوب نامز نآ زالوپ

 هرابرد مه رادقم ثكي دیراذگچ

 منک تبحس امنیس رد نیدرف تیقفوم
 دوبناهج یتشک نامرهق الق نیدرف
 و یعیطم ثالم رصا قافتا بح ر

 ملیف رد ودندید ار وا ناشوک رتکد

 و دنداد تکرش تایح بآ هد

 زواجت ناموت را

 دنتفرپذپ ار وا پیت مدرم اقاقتا

 رق هک دوبملیف نیمه زا دعب
  دش هتسب ءااب مه یدعب یاهداد

 ملیف یداسمت ردیزاب زاع هکنیا
 دیس رنام وت ح لهچهب وا دزنتس

 دوب یماگنه نیدرف تیقفوم جوا اما

 درک یز اب نوزاف مک ۱

 بلاجیلیخ ملیف نیا نادنمرنح دزمتسد
 راز هدزناپ نازورف تینا .دوب
 نم و ناموت رازهیس نامرآ . ناموت

 ميتفرگیم دزمتسد ناموت رازه ۲
 لی یرادربملیف هکنیا زا سه

 ر يلق یتقو« دش مات ی

 دوبنی !نوراقحنک تیقفوملیلو

 هدند هب دیماان همهميدید ویدوتسا رد

 ؟تسچ راکمقلششا ن ربا هک هنتنگیم

 تلف نیا هک دندوب دقتعع اهیلیخو

 هک ناهرا و نیدرف یتح نشو رفیمن

 مماح هنندوب میهس ملیف رد دص رد 6

 زح ۲۰ غلیمب اردوخ مهس دندش

 راح سکجیه اسا « دنشورعب ناموت

 یمسای تاهایس . درخبار

 اعملیف ٩ ریهثمه

 تیمو مه ینی شیب
 ناموس را ره ۰

 یاهمایف شوره هیل
۳ 5 

 ناموت رازه "جیم ز رتال اب نامزت

 روراقف جنخ ملیف سماحتح تفریمن

 مود هتفه شام هذز ن د

 اه رهشیئالطوم و 6 الگو لگشوخملیق

 نوراق لف تشاد

 رظتنم هیه رم ن مئیس ۵ رد

 --یمروطچ ملیف نیا دننیب هک هدندوب

 هس : هثداح دب زا ام دشو رف

 تخ نا لو

 دعب هکب

 نادشمرته یتح .دندوب روخلد هبه

 ناهت  نده هدش مه این مه منیف

 نورف مراهج بش. داتفا یسحع یافت

 مجحپ شو تب ملبف دن

 قورت دعپ یاهبش بیترتب و دش

 : دومنیاهداعلاقوف زادع هکی رولعب

 شیامن یاهامنیس یولج مهزاب هتنح

 بحعت نیاو دوب هدش هتس فص هدنهد

 !نآ ات د وب هتخگن ناگمه
 ی 0 رد

 نوت هدرکن شورف دنح

 ود هب نوراع جنگ ملسف شورف

 و تسرنامو رازهح دصراهچ «نویلیع

 ناريا زورنا یامنیس رد مقر ن

 . دسبم هدر

 1 داش ملیف كي زا داش هنحصكي رد نازورفاب یروهظ ۲

 دنتشادیم مرتحم ) 0

 ح 9  ام ره ریه ال ِب مّتسمب اضانادنه ذهع تبقف وه
 فا سن ذی دنع ره ۵ هد دوب نیا نوراف ج هقن

 ناف یشزرا دوخ یار نا سکس «دوب مر .دوب زیج همه ن ِِگ  ک ۳۹3

 سنگ ملیف ؟اشامت نایم رد ملیف رد میرم . دوب یدنک ودو
 وحی ر  ۰ ِ گیم ت " دتتسا وخیع هک هچره نوراق من ۳ ۳ ۰ 3

 ودندوب هتفر ملیف نیا ندیدب راب س نوءراف من رم رظن ۰ دندیدیم
  ۹ نس مئاخ ناریایامنیس رد یاهزات لوحت ءاثشم 5 ما

 فه دوریمن ملیفندیدب الصاوتسا یامنیس هسترص نیست یارب دوب

 سمُنیس ملبف نیا ننید ی راب اش یفرعم مدرمب ناریا یاهف رح
 م بحعت ثعاپ نیاو دو هتفر ناریایامنیس دودحم نارگ اشامت دادمت ۲ . ها

 و ک ۱ ۳
 شبامن ماگنهب هک یرگید دروم ملیق نا دننیپ لیس و «دش هدرتد

 رک یو نا : ۱ را
 اب هکدوب نیادمآ شیپ ملیف .دیدرک ریز امنیس یوسب ینارپ
 را ملیف نیا زادعب

 دوب «نیمأتیوا هب فورعم هک وا قفوم عوز یتشهب ایرل گافناب یروهف ۲7

 ب ۲۳ هححص [7] امئیس هراتس -- ۸۷ هرابش



 : دینا وخب هرامش نیمه زا

۱۸ 

 اشردسدنهم یتفو, بش همی

 سابع وعارزونابایح عطاعن رد هدد

 ۱ هلسافال و دنکبم فداص

 «رسدوحد رظل و یاعتر

 ویمقشام دنربیم نانسرامیب
 هدحبه تخدکب هنک داخرف سدنهم زگید یوس

 ِ دوشيمندن ز رف پحاس رکید «رلک» شرسهو در

 دیامن تخبشوخاروا و دنکلوبف یدنزرفهب ار ریما
 قوناب هک دیشمج نابایخ هب دوخردپ تیاضر نتفرگ یارب ربما

 هک دوشم وربور خلن تقیقح ناااب اجنا رو دوریم دشابیم ستردپ
 هلاخب ارهز تشهب رد ار زا وتساهدادناج نابایخ رات رد سرد
 تشهبهب دشایم وا یگدنز راوخمفاهتنهک ونیم هارمهریما ۰ دناهدرپس
 دننکم ترابر و دنوریع میظملادعهاش مرح هب اجنا دا و دوریع ارهز
 داشرف سدنهم هناخب یرود زورود زایب اهنتودلت ریما پش رخاوا هاگنآ
 ,..و ددرکیع 



 ریها تروصرد هک ینایاپ یب مف زا
 وا مشچ ذا هک یلاهکشا داو هوپ
 بلغمو تحاران اییز وغرط « دوب

 ریماب نادنچ هغحل نیا هک بز ,
 وااب هتیمه درکبم یمسو دومنیمن یهجوت
 تحاراتیردفپ رای! 4 دشاب هتشاد بای

 و ردپ دوضح رد دایتخا یب هک
 : تفگ و تفرگ اد ریما تس

 منکیم شهاوخ :

 تخادنایلدنح یور اد شذوخ ریما

 هنننتشادهکنیاراب رگید شیاهاپ .ت
 درک دنلب رس ریما . تشادن ار وا

 سدنهم تسب رکن ابیز رهم رپ تروصهپ و
 .د رکیمدودراگیسو دوب هداتسیا ی

 زا شیب اد رسما هودناو مغ تسناوتیم وا

 دو یدرعسدنهه . .دنکیمرثردیرگید سکه
 هدمشچافیقد !رراگ ور یدرسو یمرگ
 رجر هچ ریما هک تسنادیم الاح و

 رد زین خرل .دنکیم لمحت اد یا
 ان دوب رظتعو دوب هداتسپا سدنهع راک

 طقف نيااما . دربب یپ !رجامب
 د رکیم یبانیبهچبكت لثم هک دون

 هک دومنیمچب لاوئس اد ریما_بترموا
 .هدانفا یفافنا هچ و یدوباجک بشید

 راظتنا رد تر اهنآ دایز مهریما
 فی رعناهنآیا رب ٌ؟ ارچام همه . 

 هنوکچو هدوب هک شردپ هک تق 58

 ۰۰ دوب یکاندردو خط یارجام ... هدرف
 تسیرگریمایاهفرح اب سدنهم رسمه خرلت
 هدرک رهقه یلاسدرخ هلدوکنوچمه بیزو

 نانچمهو دوبهدرک زک یاهشوگ دد «دشاب
 یشنا ردارب یاهفرحب تخیریملشا هک
 دوز یلیخ سدنهم اما دادیم ینوگ دوخ
 ۰ رهچ ناارپغ نيا درگ دیاب هک دش هجوتم
 لاءدیایتدنز كي دیما اابو دیازیرپما
 :تفگس دنهم تهج نیمهب.دهدپ اررمترپو

 تحاران دایز ارحام نیازا دیابن ون -

 یرتش نیا فورعم لوقب . ناج ریما یشاب ""
 دهاوخ مه ام هتاخ رد یزور هک تسا

 لمحتو ربصدرحی لثع دیابوت . دیباوخ
 ینیبیم ینک رکف یمک رثا . یشاب هتشاد

 ناشرمع یزود ۰ ملاع تادوجوم امت هک
 هدنیآ لسن هب اد یگدنزو هدمآ رسب

 یگدنزهک تسون تبون الاح . دناهدرپس
 تردپ یدرکیم رکف هک ار هچنآ و

 یتخبشوخهبو یثکب تسرد «هدرک
 , کزادنیب

 یارسب هداسو ناور یلیخ سدنهم
 دعافص اروادرکیم یعس .دزیمع فرح ریما

 دبابنو تسا تمیبط ربچ 4 داره هک دن

 زا .دوشيم رکع اما .دوب تحارات نآ زا
 هتسلد ناب زارد نایلاس مدآ هک

 ی + هادنک لد یناساب ت
 < هدنهد نیکسن یاهفرح ن

 یمس سدنهف لاح رهب یلو
 هبحورو دنک مارا ار وا یوحتب اند

 .دیامن تیوقت اد شرسمه و رثن
 ریغ و بیجع دنویپ « ریمآ ردب لر

 چیه رگید هک .دندرکیم راتفد

 ,درادن هلاخ نآ رد ینرافن هنوگچیه ابیز
 ریما یرادقع سدسپم هکنیا زا سپ

 داتسرفمامح لخادار وآ داد يدادلد ار

 دمسبو دیوشب ار شننورس مرک بآاپ ان
 هسک تستادس سدنهه , دنک تحارسا

 .دروآيمرد اپ زا اد ریما دراد ی:اوخیب

 اهمغاب هکدوب دوز یلیخ زونه ریما یارب
 هچنیوتسنینج نیا یگدنز یاهیماکانو

 هکیلاح ددو دش دنلب ریما . دنک مرن

 هاب تسد تشپ اپ ار شمشچ یاهکشا
 هسنتفر دادعبو تفرالاب هقبط هپ درکیع

 دیناوخ و تفر شباوخلاطا هپ مامح
 عفوم هچ دیمهفن هک 4 دوب هتسخ ردقنآ

 زاب ار شیاهکلپ یتقو طقف . تفر سشپاوخ
 وتسا باتفا دون ذارب قاطا دید درک

 گاطا «یئالا ندرک بنرم لاح دد ابیز
 ریما دوب هدش هجوتم هک ابیز . دشابیم

 ودز یدنخبل : هدش دادیپ باوخ زا
 : تفگ

 ۰ ویخب رهظ -

 :دتفگ و دش زبخ مین شیاجرد ریما
 ؟ هدنچج تعاس -

 ؛ تفگ ابی

 ۰ هراهان تقو -

 هرچنپ زا هک باتفآ ینانشور
 هک اد ریما مشچ « تخیریع فاطا لخادب
 .د رکیحتیذا دوب هدشرادمبباوخ زا هزان

 : تفگ ابیز هب تهج نسمهب

 ود اههدرپ منک شهاوخ هتکیم -
 ٩ یشکب

 اعلب وکپ ... ریخن وهوا -
 ؛ تفح ریما

 . دیباوخ بوخ « هلپ -

 رمان دنک تنطیش درکیم یمس ایز
 . دنک شومارف ار شردپ هلرم

 : تفگ ابیز دعب هظحل دنج
 .هدشع ورش نه موس ثلن تاناحتا -

 متسه لیطمت زور دنچ مه نیمه یارب
 زا هک نتفرگ میمصت نامامو اپاب بشید
 یتمه یرور دنچ و نئک هدافتسا تمحرف
 سردهنوتیم رتهب مدآ اچنوا . میرب لامشب
 یرادذگ وتشک هپ مهوت نمض رد , هنوخب

 . یاهبرد یکتسخ زا ان ینزیم
 هکنیا یاجپ فرحنیا ندینش ذا ریما

 رگفپ هلصافالپو دروخ اج دوشب لاحشوخ
 لامشب اهنآ هارمه ربعا رگا . داتفا وئیم

 .دنیبب !رونیم تسناوتیمن رگپد تفریم
 ؛ هبیسر رسا

 ٩ نیرب لامش هرارق یک -
 : تفگ ایز

 رهظزا دعب زورما نیمه منک رکف_
 زا رسیما دوب هدرک سح ۶ ابیز

 هدشن لاحشوخ نادنچ ربخ نبا ندینش
 ۶ دیسرب تسا

 لامشب ام هارمح داوخیمن تلد

 ؟ یایب
 یساوجهچ هکدوبهدنام لصاتس رسما

 : دهی

 . یلو « ارج -

 اد ریماو دنک غولش درک یمس ابیژ

 تذل « دیشک یمقاللش لحاسهنیس هب هک اب رد بآ یادص

 تسب رگن لحاسهب د وب هداتسب (هک هن وگنامه ریما ؛دوب خب

 غا رچ دود رکیم تک رح بآ یو رتشاد یداب قیاق تب

 رانک دم آ ابیز . دزیم كمشچ واب رود زا قیاق سوناق

 : تفگو درک یاهراشا رساب ایز

 . امتخ رس

 ندپ مامت , دیشک اد اههدرپ دعبو
 یگتسخ ساسحا مهزاب , درکیم درد ریها
 طقف .دمآیمن شباوخ رکید اما .درکیم
 زارد تخن یود دوطنامه تساوخیم شلد

 ای ریما قاطا هکنیازادعب ابیز . دشکب
 ربعا شیب ؛ تخن رانک دما درک بئرع

 نهاربپ كبو اهاژیپ كب ابی .تسنن
 ای شیاهومو دوب هدرک نتب هانوک راد
 روطنامهریعا .دوب هدرک .عمج شرس تشپ

 ,. تسیرگن اپیزعب دوب هدیشک زارد هک
 رب . تسا كنشق یلیخ «اببز» هک دپد

 : تفگ شدوخ
 یتاوگانروطیممآ هع دوشیم ریفج -

 ؟هنکیمادیب كنشق رهاوخاب
 ابو دوب هتسشن هک روطنامه ایز

 درکیم هاگن ریما یاهمشچ هبتشاد ینابرهم
 ۶ تفگ

 , یدیباوخ بوخ بشید

 : تفگ ریعا

 ۰ موهوا -

 ؛ تفگ یخوشب یز

 ....ف ذاتسلا ریما

 : درواربب یتحارا زا
 هرادن یلو -

 یایب

 .داتسب ۰ رجنپیولج و دش دنلب ریعا
 : درک لاونس اببز زا هاگنآ

 ٩ سمنوخ سدنهم یافآ -
 : تفگ یکریز اب اییز
 .. اباپ یلوگب دیاب دعس نیا زا -

 تعاسکل ان اما .تسن هنوخ اباب رخن

 تسرد راهن هراد نامام یلو . دایم هند

 هنکیم
 نابززا ار «اباب» هملک یتقد ریما

 یلیخزوئه .دانفا یتردپ دامب « دینش ابیز
 اباب اد سدنهم دئناوتب ریما هک دوب دوز
 هداوناخ یئسب اهنآ اعا . دتک بالخ
 نیا رتدوز یلیخ دند رکپم یعس سدئهع
 تساوطیم شلدریما .دننک دارفرب اد دنویپ
 شرود هناورب لثم ایز اما « دشاب اهنت
 * دزیم فرح شیاربو دیخرجیم

 .هرلگیم شوخ یلیخ نومهب لامش -
 و یرب ینوتیم هدش مرگ اوه هک نالا
 ٩ یدلب انش ون یتسار . یلک انش ایرد

 موسصعع هرهج هیو تشگ رب رسما

 اعم ها رمع دیاب ...

 بت ۲۵ هحفص ۳۲

 ِت 543

 تساوخ . تسبرکد «ابیز» هنارتخد و

 شفس و درکنب رهاوخ كپ ناسب اد وا

 ریمالاحب " . دراپسب رطاخپ ار سا» رهج

 نیمهب .دوب هدرکن هاکب تسرد ار «6بپزتا

 ,تسشصن یوب ابر لباقمو دما تهج

 :تفگ و دنان بل هب یدنخیل ابیز
 یدعوا ام هنوخب هکنیا زا ون -

 ؟ هناپ یتسه لاحشوخ
 هدش»رسخ وا هرهچب قیقد هک ریما

 ابایز . دزن یفرح و درک توکس هدوب
 درکفاص ار ریما هتخپد مهب یاهو تسد

 ؛ تفگ و

 شاداد هپ تساوخیم ملد یلیخ -
 . مشاب هتشاد هلرزب

 دابنیتسنی زیاد اب ؛ز تسد ریما

 : تفگ و تفرگ شتسد رد

 بوخ سشاداد هپ تارب مراودیما -

 هب امت هاربه منوتیمننم یلو . مشاب
 مراد داک اجنپا نم . مایب لامش

 تفگد درک سول ار شدوخ ابیز
 هارمه دیابوت , یرادن یراک چیه -

 , یاینام

 دید اب ابیز یراشف اب یتقد رسا

 یتامل دایب . داتفا ونیم دایب رتشیپ

 «ارمهو تخد ریه كشا ربما رطاخبوتیسک

 ماکنه و درکیمیراز یشردپ دلرم رد وا
 امقاووئسع .دناوخیم اعد ریعا یارب

 ینروسص چیهب ریما هک دوب هتشرف كب
 دنک شومارف اد وا تسناویمن

 :تفگ و درک رکف یاهظحل ریما
 سدنههیافآ اب هداب نیا رد نم -

 . متکی تیحص

 دش دنلب شیاج ذا یزابجلاب ایز
 : تفگ و

 تهب هعفددص یلو « هتدوخ لیم

 .. اپاب وکب + سدنهم یاقآ وکن متفگ
 دوبهدرکل مامت ار شفرح ابیز زونه

 شوکب نیئاپ هلبط زا خرلگ یادص هک
 : دیسر

 ... ناج اید .. ایز -
 ابو درک ژاپاد ریما قاطا رد ایز

 ؛ دیسرپ دنلب یادبع

 ترابز

 نامام هیح

 .«راهاتفو ؛ نک دادی اد ریما

 زا رآ قاطارد هناتسآ رد * ایز

 نوک هاگن ریمابو تشگ رب هدوب هنفرگ

 و.اهان نامام : نیلاب ایب و دنلب -

 , هدرگ هداما

 شندب زونه .دش دنلب ها رکا اب ریما

 سشردپ دلرع مغ زونه , دوب هتفوک و هتسخ
 وتشذگیم وا نهذ ذا ونیم یاهفرح دایو
 تبرغ ساسحا سدنهمهداوناخ اب وا زونه
 د رکیم

 هبایژها مع ربعا ؛ دىب هظحل دنچ

 یلاح دداببژ دنام خرگک . دمآ نیلاپ هقبط
 لوفشم وب هتسپ دوخ هب دنبشیپ كيهک
 درک مالس ریما .دوب زبم یور ادغ ندیچ
 زا ینایرهم و دنخبل اب خر , تسشن و
 لباقم تسرد ابیز . درک لابقتسا وا
 هاگنیتلاح ره رد هکبروطپ , تسشن رسا

 نیمه دد . داتفایم ابیژ هاگن دد ریما
 شوگبنامنرابآ رد ندش اب یادص ماعنه
 تکابود هکبلاح رد مه سدنهم و دیسر
 .دش دراو دوب شتسد رد هوپم هرزب

 ۲( هحفصرد هیقب

 اس هراتس ت ۸۷ هراش



 نلآ یدوو هزات ملیف
 نیدقتم# ییاکیرم .نیدمک ياقدرو []

 قارب یاهنسات نیشلاج یتح او وا

 مثیف یرر كسبا هنادیمن یی وایرت ۰ 1 و ِ
 زصلوص اول رش هزاب رد یاهژاتهمان

 لامتح اهب و .دنکم ر 4 یصرصح هاگزاک

 یزاب شدوخ مه ار دولرش سعن یوف

 درک دهارح

 د ول "با وح ملیف اریحا یدوو

 میدند نا ره رد ار

 نیدزمیجیاهملیف رورم
 مساب یناکیرما هدنخ هی كب 2
 هیمن ملپف کكب نوب ز ول یاری یلیه تح

 لا وبنکیسونر دوج كيعتاو رد هک هدرک
 نیدزمیج تسآ نیدزمیج یتبف کام منیف

 تو فواصل هثكي یط لیف لاس تسیب

 یناب ناهذا زن وا « رطاح زره و هرک

 نیدزمیحدودای ینوب عوت مجت نب رم
 مابن د یلام تمبث نآ دف و دراد مات
 وا هلاگهس یاه

 ف نیا تسا هدم

 ۱ یخا
 خسامن هب یدایز هدع یارب !ریخ

 اههبا رخ نایم رد ققشع
 1 ک

 ییاکی رهآ بوح ةسنیف رس رک درج[

 شملین نب رخآ وننوم لوفتم كتبا

 ارلآ هک تسا اه هبارخ نابم رت قشم

 ين نیارن .تسا هتخاس ات رز

 -نیلوک + نیوپینب ات ربریلا ينرل

 نوبزب ولت دد ترگ رامنآ

 دد یگراتب  ترگرامو؛ 67

 نآ هس هرطاح سوپ زپوتت

 :هدرک هدئز ار املیس یمیدف و هتسجرب
 لسرک ینیو ثرویهاتیر زیایلیورتس ِ ِ 1

 هسهل ازجم تمسش هس را ملسف نی

 هسب ترگرامنآ تمق ره رد هک هدش

 ملمف هل

 ناکراتس د

 و .دشرهاظ لود ناگراتس را یک شقن

 سیاه یرومشم یاه هنارن زا یکی

 دوخ فورمص یاه. ملیف رد ناگراتس
 رجاو «دناوخ مفراپ هارمه هناهدناوح
۳ 

 یتیاتس مناو هد ملیف نیا تس

 ر یمات نآ هدوخ ملیق اریخا ترزکراب

 یرلا هن تسا 3 ۱ مک

 نودروگ ش الف

 میز هرنوهو تسیونویب

 ن) زمایلبو نووسسح تک رش

 امسسیس ههد نامرهق نیا رطاح هرایود

 ۸٩ 4 دنکبم هدنزار

 !رکا قررب هتشفگ

 هسروف لا ملیف

 تساهدما

 ب نیکان آنک یهتخاس «یافاکرب# []

 و هبرعیمو ضرت نوبل .دیربد .تکرغ

 رک یدراه ۱٩۱ هم ٩ 3 مكیف نیا -رگو ۱ ۳

 ۵( تتمهسدرا

 شلدلک اد با وخ قاطا

 زا .دناهدرک یزاب وعیسنوجو 4 یلدقالب
۳ 

 زا یرس كم نوبو ولت !ربخ رک ویگ
۳ ۳ 

 و دروارف شیاس هر و نیا

 اس ؛ر وا بلاح ملیف نیپاج شرا زگ

 ِ ! ی هتک
 مدبد .نارگ۱ یوم ۷۳۳ و

 قلاخ رهتسج رب راصنیفیزول دروج ۳

 و مدخنسم -فداصت - هثداح نوچ یر

 هناخ زا سپ یفبدج ملسیف هطساو

 سیوتمارد كي فورمم رفا ها هک كسورم
 ( دضاس ادناف نیح تکرخ اب یلور

 ار یسیلگنا كبتنامور تز ملیف تكنیا
 درک هدامآ نرسکاح !هنلگ ترش اب

 نوسکاح رپ هوالل ملیف نیا رد تسا

 یدرف# نولدیلانات * رگرب یک لکیم
 ار ملیف یوبرانس دناهدرک یزاپ زنوج

 دناهنشو نم زیارمان و درابوتساماب

 - ۲ هحفع 07

 اه رم

 ینح شلولکار هزان باوخ قاطا

 ۶ هدکییهدبر مه
 را رصنب دب

 اس هفنتکا وفا یاههب یقرس

 باوضتخ دل كم + عوبطع هیرم

 لاتشا !ر ٌقاطا یمن پره هک درزب

 ابن دن هک یروآرکس یو اب و هدر
 ول ار ریذپلد سکس هدام نیا هدیجچب

 ۱ «داد قاح

 تك هک

 هاگسد

 هم یخ دوح

 یسباه ها قوت "] یرن زا یناوتپم ار شیام
1 

 تسامرس و تحار و سکول زیچ همه
 هزاتفا شلرلگار بارختفت یا طسر

 ًاعسس هزاتس ب ۸۷ هرادهش

 یضساوخ و سرا رب طبل دمهرونهوآ اکسا
 قالنا حر نا تساپند نز نر

 نارهدادوا هفوشمم سکساتناد "د با رح ۱
 رط سکس

 یارمارحرط نیا , سابل
 تساهداد یشحو مانپ

 لک ارت هک یدولآ سبوه ساب هفاصات

 ار ملبب نترح

 نیمخت دال ۰ ارنا یتزرا هینبیم

 یپا لکار "دروم رد رگید هتکن دناهدز
 زا .دنتسم ,ينوب بول . ملی كاب !ریخا هک

 دناهدرک هیهت لگار یکدنژ تام 4
 یمامن رگشیامن هک .یمناو لکاد ناونماپ
 تساو ! هرم دور یگدنز تایصرمح

 نامز فورعم هرانس هس نیا یار تسا

 هات وک ...هات وک

 ربیج [0]

 کنج مانبیلیق ها
 رک یناپمم رد <

 یاهنع
 م ینایمک ۶

 یی رجب ربشخج

 9 زبپ د رپلپ دن انادو
۲ 

 وع" زانیاپمس 

 .1نف اب رگیزاب و

 تسا حلم

 ۳ ی ملیف ننار

 ت یملیف

 1۷ ما , و
 ۳ هب ملیف د

 1 لوس ۸مابمک

 دراودرو بو رح

 ِ تیوقب رک :

 ۱ دل نر 9 دکیم شخپ
 سون مطسفل یون سیث ول دن زره

 وکییلشیم نامل واوبل رد هک

 بم مسلیلنونس وهناح 8 دناهدرک

 ؟ هتخاس ار دون دهاوخ ناطلس

 وتس رث و نیک لکنام یرثاک نوش

 دناهدرک یزاب

 ۳ هک یاهزا یاهملیف زا یضعب (2

 ما و ایورا یاهامنیس نارکا یرد

 ؛تسا لید دارق هیزمدم

 یماسا رپ رگنپمریوتایهتخاس «داب لا» 0

 تکرش اب و یوکنیمه ناوج زایلووت

 نیمه زاملمف نیا هنرلار فلار »و درون الرتچب

 تساهدمآنارکا یررپ هام



 ناگتفرتسدرا

 هد مانام كئب

 رادماب نادتعرهز

 زا رفت . تسا هدادتسد

 هتک ریش یارب امشد مینکیم رکذ ار اهن

 اهیآ رفد ره زا ملیفرد مان دیاب هقیاسمرد

 » رتاد) هلجم سردآ ودیسبوتبامیارب ار

 هعرگ مکحب ان دیراد

 دیوشباع زتاوجزا یکی هدن رب
 لاسرا « تاقباس

 مان - تساجک -۲ دوپ یزابمه نسدوهدلارا بلوش ملیف رد هک یدیقف دوتکآ -1

 قباسرسمهو اهتن رتخدو سوهملیف هشيپونهكچوک مان -۲ وکیپرس ملیف دوتکآ كچوگ
 نیلوکكمویتسا ارنآ یاههناد - نرولایفوستک رشاب دوب یملیف شیاتود - نروپیه یتآ

 یاب كچوک مان -( اتیساع اتیلوج تل رشاب دوبیملیف ؛ایریباک ی اه...) -درک شقن

 زا یمسلیف - جنرطش رد یاهرهم- ه مناددبسا یوم یعفاو زاف یاهملیف هتیرف

 دارفیاهملیف روتآ كچوک مان- ملیف رونکآ كچوت مان -۷ دیررویلا تکرشاب یملیفذاوتع
 - ۸متفرگ نشجار شدلون درگلاس نیمهاجنبشیپیدنچهک یدازآ رطاخب تراساونادنز 1
 لسیماف - ناوسن پجعن- هان - یزوربلپ ملیف روتکا هینک - 6 ردتافالم)

 یهلیف - ۱۱ تسا تینغ دال و ینابملیفهراتس كچوکمان - ۱. بیقعت ملیف هدنزاب
 هلاعو قوئورسهچونم تک رشاب دیمسروپ لیعامسا
 ید ومع

 اوسرا دنهدیم -۲ - یناهنپ تافبرشنو فیطلهطار یاهملیف اهملیفهراتس -

 ابماب تخردربز یاهملیف رونکآ كچوک مان۲نابان باتفآ روش لوپ دحاو - هتل
 تک رشاب یملیف (تیک ,..) -دوبینارلا مليفنیلواشرتخد - دیشکب ار دوخ سعهنوگجو

 ایدولک تکرش اب دوبیملیف (كنلب.....) - رطعع یاهرطع زا - دووتسبا تگ

 یقیسوم تالآ ذا ه یئافو لامج زایاهنا زت-یلایمیک دوعسم زا رترب یملیف -لاتدر#
 ناربایامنیسزا یملیف -ناتنومویا تک رشابدوبیملیف (سرت....) -۱ ینویژیوط شیامت
  شدارکت - هواج قرش ملیف دوتآ لبماف -۷دشهداد شیامن ناملآ . ینونزیولت هکبشرت#
 رتسکرا - دنابزمیج قلاخ كجوک مان مه تسا یمیدق یدمک ناکشییرنه زا ی
 هروطچوراب ملیف یوسنارف هشیپرنهدجولمان-لسرامیربهرب ناربا یلهنویزیووبدآ دقت

 -۱۰ ابدد تالاحزا - برعیفن درک یزابنرولایفوسار شیدیل - هسنارفرد یجرب- ٩

 ناوضنع -۱۱ تسا یلامنیس تاحالطصا زایکی دیايبرگازول اب - ینوینوتنآ زا یملیق
 . یناسحا هلاتردق ینادرگراکباتسجو و راتخمیقب تکرش اب یسمطق

 (ناتسزوخ) | نمادشت [/مل غ؛: میظنت
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 ر یسراف ملیق راهج ربوصت الابرد ییرلذوح تن رازابو هچوک هدنناوخ نسوس زا یاهئارن مان یمیطم كلمرصان تکرشاب یزیور در خ

 نیا رد ترش یارپ . .دینکیم هلحالم 9
 نادر راک, اهملف مان تسایفاک هقیاسع

 دسناهن رک ذ را تسخب ,شقفن نارگزابو

 داد حیحص باوج هکیتاسک را نتودهب

 م دش یه تعاس ددعکب هعرظدیفب .دنشاب

 دش دهاوخ

 یود رب اد دوخ قیفد یناشن افطل
 .دیل اع رقبدمق ناتهعان

 نایتسلاک پا زایتما هدن راد

 ٩۰۳ لسلسم - (دی دحهد ود)تفه وداتشههدامش

 مودو تسیب لاس
 ۲ هرامش تلوزورلوا تلود هزاورد :یلاشن

 امنیسهداتس :یفا رگات ین اشن

 ۱۹۳۷ یتسب قودنص - ۸۲۹۹۷۱ نفلت
 : زا نتمیاهدوا رگ ویگن درد وات یبک ٩ملیف

 (۳۶۳۳۱۳) نا ربا رهم یزاسر وا رگ

 كيفارگ زاهزانتم و دلج یود تسفا پاچ
 ۸۲۶۴۵۰ - ۸۳۶۴۶۰ _نفلت

 امتیس هراتس - ۸۷ هرامت . - ۲۷ هحفص



 س

 نابرهم یحلاص یبتجم یافآ_
 یاهملیف شب امن حیرالاقیقد دونه -- 1

 مولمم «اهنزوگ ۶ « «قیفر» و *«ا ریع»

 تی

 ینارقل رمعا و یشوج رهم شرپ راد » ۲
 امتیس هنیمژز دن نتیلأامف رضاح لاح رف

 یلیفیدوزب «یئاضیپ مارهب» اما دنرادن
 .تخاسدهاوح مایپیئامسیس نامزاس يارب

 ب طتف رصاح لاح رد نیدرف - ۳

 یاربیلیامتودنک يم ناک یلاپمیک درمس

 رکم درادن مه نآ رگید یاهملیف رد یزاب

 وا هپ یایدحو لیسا راک هکنیا
 دوش

 و سلوک ثاموپتسا یفارگوپ - 4
 ساهتش وتهتشلگر داه راب !رنوسنورب زلراج

 زا یدابز هدع یارب نآ رارکب املسم
 .دوب دهاوخن بسجلد دایز ناگدنناوغ

 هدازیلع اضرمالف یاقآ 8
 نامع«یعیطم ثانم» یلصا مان - ۱

 ۱ ن رپهششرتخد ما و «یمیطم كم رسان#
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 داهنشیب

 یهاگ«یمیطم كم رصات»* رلپود - ۲

 زیکنچ » مهتاق وایضع, رد و نابرظان مربا
 دن « دن رایلح

 رایتخارف یسکع نیسچ یگزاد دیال - ۳
 ییامن ماکنیپ هتشذک رد اما هدوین ام
 «یرارف رنولی# و هرفم ناولهپ یاهملیف

 میدرک پاچ اهراب مهاپ ار اهلآ سکع

 و «لیک نیسح» زا - 4
 تشاد میهارخ سکع مهاب

 نادایآ - نورب رهجونم یافآ 8
 ِ یم هکنیازا زیزم تسود

 هملاطم ار امیس هراتس بلاطم یراکمتک

 «یریم»

 مرگلدامفاو :دیهدیم رارف یایزرآ هدرفو

 رفصام ثتامحز هک مبربیو مب وسیع

 ا!رچ هک منک هلک دیاپ اماو .. دوریمن

 یلاحرد دینارخیمن السا !ر «ملهف داقتنا»
 هشردراد یداهز نارادف رط هیفس نیاهک

 هردو شنیبهپ نآ هعلاطم اپ دیناوتیم
 دیارخ تفونآ و دةبلازفیب نادیامتبس

 درپ دیعاوخ تذل رنشیب امنیس زا هک دید

 نسینچ زا یرادرصلبق يارب - )

 اب یرادریملیل نیبررد الرمصم ,یئاهتحبم

 یولجرد اپودراد رارق یرگید لببمرتا رج

 هداد رارقو یاس اح رظن دروم لیبعوتآ

 دوشم
 دباهدربماث هک یتاهملیف یشورف - ؟

 س ؟ل هحفص

 دازه ۰۰ یاهراحا درم :دوپ دودح

 ٩۵ . هنجلجاصر - رازه ۰

 یلدسص - رازه 4.۰ تیهأتبد نسح رازه

 ۳9. لد یشما رهب - زازه ۲,۰ یک رتکلا

 دوبناموق رازم (۰۰ رک رلگو دارم
 «لد ریش ما رهب» ملف ناد رک راک »۳

 نت ارد

 هی ناد رم

 ویخابص دمص «شک رس# و یتیفا نیما

 یچلامتس ه«دلرمبالع» ونابلاعات | «دالح#

 قد وب

 دهشم - یناضر دوب لالچ یافآ
 هک مراوديما الباقتم مهام ۱

 لاصرسو شوخ هشپمه لثم _یلامناتج
 دیشاب

 همان هیلک ه وکخساپ بناجئیا - ۲
 دهاوخ باوح امشح دنک تفایرد هک یلاح

 رظن نیازاامش همان هک هتلادص .داد

 دون دهاوخنو هدون یتنسمس

 طسوتساپس نتجرد تکرش طبارش - ۳

 دیسر دهاوخ امش عالطا هب هلجم

 > شتاد رتخا نیما دمحم یافا و

 سواک دبنک
 «داردیمس# یافآ هب ار اش مال

 ین تایلرح را رگ دام

 س» میرادن یعالطا هدا
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 هنزاسیم یرتمیلیم ۸

 اک

 یراکبه و هلاک
 رد ينينک هبناکم را

 وب نابایخ - نادمه 6

 ار ناترظن

 رهشهب - یرظن میهاربا یاقآ 9
 زا هک دناهداد عالطا ایب یرظن یاذآ

 ناطق

 1 کس از تسرد و دنتسه هدار دیمس» نارادف رظ

 ۰ دند تالحم ناگشیب مه نایم رد مه لاسما هک دنراد

 ۱ نونمسمه یلیخ . دنوشلوا

 آرسهعصوص - *دازاضردیمح یافا

 زونه هک «ردأت» ملیف دروم رد سس ۱

 وسح دپاهتح اش

 یرظن رصا یافآ 9

 تفایرف یارب امش
 هک 1 2 مناونسم هنوگچ «تسا هدمابن رد شام

 ر ی
 هک بس هرادا رز رز ییادمرظن ديهدپ هزاچا ۰ متک رظت زایقا
 مئاس ربامش راضمتسا هب نآ یشامن زا

 ,امتحار ارامش « ةقلاطم ید - 1

 ۴ زر ۰ هدنرب یاهملیف ارج هجا تم و
 ۱ 1 هداد شیامن نویزبولل رد ساپس هزیاج

 سود یاوترب مالس
 9 دوحو درومنیا رد یلنامت دبال ؛ هوشیمن

 مان هلو تی ممح
 2 ۹ نوب زب ولئزا دیاب ار اصاقت نا امش و درادن

 3 ۲ دهخ ی يک
 شعب رس سس

 ۳ 1 درحمن لزغ ملیف ,یهیهت دروم رد - ۳
 تم ٍ  ۲1

 ما مدروا تساب هزال یاهرخ هکنبا
 نآ طرخ نم و

 7 ۵  میهاوخ ناتسود ریاسو ابش رایتخا رد
 هحب رف نتشاد راک ۰ تشادگ

 هنمس دم رد ۱.۲ دیای
 ناسدنهه فسوب یاقا

 » مش اب عورش یار

 ه نراکب عورش یازو ت روطب امش تسا رتهب ام رظنب

 وناما دوطب یرتمیلیم ۸ تیبرنهیاربنادم رنع یاکیدنس قیرط

 دوم دبیوب همان نانرظن دروم

 ذ دروم رود ۲ ۰ ناتسود رناسو یساشرک اضر یاقآ ۱

 دکیم قدصقوف بلارم هبربرجتتلیهیاضءأب ار امش مالس

 ِ ی من دیناسر هلصم

 ۳ امنیسناگ راتسو قشع

 ملا دیمیتحشوخرد طقفار قشع شف نم 8

 هدنز دوح وم تب یگنتسلدقشع

 ابن نوج:متخابشن ار یئع میگدنز رد نم 8

 مترک جاودزا
 كی رم 8

 رب وسف هداس نتشاد تسود

 نر ,هوشیم لفتبع

 ۲ 
 ۰ اب .تسا .لصفم بان كد قشم 8

 ایت رم . دمت یاهنس 
 لصت لمکم لسحف تسا یلبق ام

 ناجرم
 و قنن 8

 تدارعم قشم * نس ره

 تسا ریختع

 دآ تفرر تظلف تسنهب هک

 یکرتزرد رگ ۰ ت گدنز همزال خشم

 دش دهاوخ یشالنممهزا

 دیمایا رب ,یدادادخ تسا یلهام قد 8
 .تسا ریپ هشاب هتشادن یکدنز رد

 دمآ مفارسب هک یاهحل قم 8
 دش و وطم نآ هلمش زا مدوجو

۰ 
 تسا

 ریس ست

 امتبس هراتس - ۸۷ هرامش

 كب دا رتهوکش ابو كرزن یلیخ تساسرنسد زا رود لب
 و نلوشقحم فور ینیخ .اهتخف .بلفاهفک یو

 راد میقتسم یگتسب نرگانوگیاهسنابوب .تاساسح
 ۱ 6 یجبسرف و ۳۳

 نوگاتگ یاه تلاح و اهتساوخ ۳ قس

 دیابائو رادبایو فرذر جدا

 مد.

 قشم 46یسک «تسا یملا دوجو 4 قتن

 ست هنرتته ی

 هم ناب ۵.۰ بامی

 دیئامن روظم وئرا

 مهاد .اهنآ فر ینانن یدوب

 :تسا :دوخ فلاخت سنجب

 یریعن هدبرف
 مشاب نا رکفپ هکتيا زا لبق

 یلیل

 رامریسصسب تافدارتم نا

 روشیم قنشم

 دراد ید

 یدمحا یجات
 یگدنزنآ دو رب نیب زا

 نی رفآ
 قشم هکبسک یداشو یراکادل «

 ایروتکو
 رسارسو مدمآ ناچبم 4و دین

 ماکشوخ یدن :
 هدخانشناریگدنز دساشن ؟د

 كيپآ
 رس

ِ 
 یس

 ۳ هب ار امش تاب رظن ۰ ِ > تار

 میداد عالطلا تاقباسم

 هوم دم رته# هیفص

 یعس ؛دش لیطمت هلجم

 همیاشکن هلحم رد نآ هناشم

 دم قیفد خیرات زونه اماو

 حسن مولمع صحن و لزغ یاه

 آ هب ار امش مالس

 مدبناسر «یرداق مربا# و

 داص (۸ دئالب فارگللو تسپ

 هبتاکمب رصاح



 یلامک دازرف - ی

 راستا
 هسلجم كب امنیس

 تقوجیه ام لاعتیا ۳"

 تیلاعف و یرنه

 ینس رف رهردو مباهدوبن
 یتح و رناث و یقیسر

 , می!هتشاد

 تیلامن هرابرت یبلاطم رگ

 تسدسپ اه ۳

 .دومن میهارخیععتم از 271
 یروهظیانآ راد هاضها ,

 ننشونمرف و طح رگید هک
 ام یارب امشراک دوخ رهوج

 بلاطم لوممم قباطم هعتا]

 یزلب یارب نوتسه نا

 هدنرب ۱۹۵۹ لاسرد هروف ی

 دابآموخ - یتنمادخ م

 ۱رنأتکجوک مسا هک مدرک

 ؛متسیل . نمطم 2۷یلو
 «میحرااددجم ارثآ هناحپاچ

 ار ام هلجم بلاطم هکتا زر
 تشخپ هحفص اءاو میرکشنم

 رد هرابود ار ینابتسود
 درک میهاوب ئ

 چجرک - یدمحع دمجم ,

 دارفبمس ۸ شیپ یاه هتقن
 مینشاد هبحاصم مهو دلج

 سابس رد دیدناک

 و سکع مع «قولو

 باونو رازع ۰ 7

 كبوباو را رم ی

 8 14 یلمیافآ سیب

 تیم

 دیساتشپ _هوکخساب# مانب ته

 عهده شا شو ب٩

 هدازناش نهج یاقآ

 زیگناروش مئاخ هب ار مش مالس
 دندر رکشل « ميهپاسر

 هخ هک دیایم رطب + زیرزم تسود

 رذ هک از یلاطل ؛ دبتس یتاساجا

 تفداپ هدبدوب هنشون اایص رورپ دا عافد

 راد زارسا نوچ و ميدناوخ هک فن

 تتناوم هک متسه ددص رد «می

 هک -مریگب ث
 هییص نیمه رد هرتآ ل 1

 دیاباروظته هب

 دی ریکبساعتكيناءارد یاهرثه هدکشناد اپ
 ترو رض ملبد نتتاد نآ هب دررو یاریو

 دراد

 ارهت - ولماش اضردمجم یاقآ

 وقف دیاهدرب ما هک یاهنیبرنع 

 .دراد یدابز نارادف رط اه ناگدنناوخ نیب

 و سکع وا زا ميناريمن نارباتب

 « میشاب هتشادن
 یا وهلححم طسو یولبات پاج العف -

 تا

 تل یونتن اه

 ناهفصا - ینیعس هلارکش یافا 8
 تایانآهب ار امش یالاب دنلب مالس

 :میديناسر«یرداق چربا ٩ و هدیفم سیب»

 زاوها - روپلداص هلاتمشح یافآ 8
 هرایرد هک مدوب «دش رکدنع هکنااب

 دیهاوخن حیضول س زا ندش هشیپرنه
 *پ هحفض نیمه ید اهزابر اعراب نوج
 اب  هدش هتفگ خساب نآ ریطن ینالاولس

 دیدپشک شیپ اد پلطم نبا امش

 هب اهن ندش هشیرتع زب زع تسود

 تسارتهب نم رظنب . تسپن نتشاد هنایق
 زا نرچ دیهد هبادا ار ناتالیصمت اش
 یزارد»ارزونههک ثسادیپامتنتشوت همانزرط
 یب هلاماشنا ۰ دین امیپب دیاب لیصحترتار

 ناتسربید زا ندش لیصحللاغراق زا

 هعجارم یکشیبرنع سرادم هپ دیناوتیم

 ط : ونک
 «یدرونامیاكيب»یاذ آب ار امش مالس

 «مدهناسر

 نادابآ - داژن ینایح دومحم یافآ
 دشاپتسرد امش پاوج هکپروس رد

 .دش دهاوخ هداد تکرش هقباص رد امتح

 ویشگ هعرف هب طونم هزیاج ندرب اهتنم
 . تم

 هلجم نانک راک هپلک هب ار امت مالس

 ۱ ربخپ مهامش دورو بش . میدیناسر

 زا ریش - یهوکش لوسرلادبع یافا 9
 هلجم ناراکهب ار ابش مرگ مالب

 .دیناسر
 کامیرف رم و ایمن اهن

 تسا یفاک

 ۰ دشاب هدش

 سه تب
 منم « ها 7 ۱۱ تقنا

 ایرج
" 0 ۲ 9۹ 

 دب وگیمخساب امشیکبسکت تالاوئسهب حلاص -م - نددب رق

 (۲) ؟تسیچ ون
 اب ترارح)رن هطقن زا مینکیم راک یفارک رنن

 قرد یلارکوتف دروم غوضوم یاهكررداد سزاب رنک دنراد یدبدش
 اهروس رتشیبا دراذگیمرلا یکنر ملیقروب ساسح یا

 «تخادک یاهزاگابو فرب بسالهنخادگ ی اهمیس لنم دنیاپم دوجوپ هتخادگ

 تانالتحا (اهدتر یررنا

 ماسجا زا

 ( تسا توافتم زین اهنآ یزرلااپترارح تهج نیمهبر دبشروخ حطس

 هجرا نیا و دوشم هبساحب !نیرلکا هجرد سایقناب كند ترارح
 هضطتنزا هن تسا«دش هیاسح ترارح شجنسرد رفس یقلطهطقن زاترارح

 هج رد ۷۳ یاهنم اپ تسا ربارپنولک هسجردكی نیا ریاتب بآ داصت

 اب س نرلک هجردكبر . (یصی)لوتاف

 دودحرد هكلسنر ترارح (رهظ ماگنها ور

 ناسکپ هلیمه ذور رو نیسچمه ,تساترامتع فلتخم یاهناکع رد زاپهتبلا

 ریحضنم كنر ترارح یاراد ر دنکیمقرف زور فلتخم تاعاسردو تسیب

 دون دف .(هجردس ۳

 هک تسا نیرلگچر ۰

 دنتک رییفل زور لرطرد ماسجا كنرهکدوشیم ثهاپ رها نیاو تسایدبدش

 رد چپ رییعل نیا صیخشت هب رداقناسنا مشج دش هتعگ هکیروطلامع و

 ثانر و دنیبیم ارنا یگنر ملیث یلو.تسین دبشروخ بورفوعولط مقارب
 ریضتملث ر ترا رخ اب یاهرونرد "و مجلپ یب اب ندنخم یاه كئرب

 دهی

 رو اب هل امش یلحاد یاهسکع ؟رچهکنیا مهم قرف بلاطمب هجوتاب
 ناسآام یارب ۰ هدوب درز كند زایثشرپ یاراد هدش هننرک یمونمن
 انود دون یارب هک دیاهدرک هدافتسایکنر ملیف كم زا امش,هوشیم

 راکسپ یملیف یعونصم دروئأب یلخادیرادربسکع یاربیتسیابیمو دوبءدش

 یگنر یاه ملیف نیاربانب . دتابیموسحم دون صوصخم هک دیدربیع
 دوسجو یکس رتکلا دون معو زور روتیارب مه ؛یکنردیالسا ملیف .صوصخب)

 دراد

 هثحاس

 ثساتوافنم ذور فلتخمتاماسرد زینیهیبط رونكتر ترارح هک مينفگام

 سم رادرایتخا رد یعیبط روزا هداننسایارب ملیف عون كي طقف هکیلاح رب
 ابرقن هک هدشهتخاس یکجرک هاگتسدیمیبط تئو اب مليفابیکع نتفرگیارب
 نیا كمکاب . دنمانیم ارونكنر منسترارح ] ارنآ و تسا منسرون ریظن
 رتلبف زا هدافتسا اب دعب و دیجنسار رون كئر ترارح ناونیه هاگتسد

 ملیفاب ار ثئر ترارح و درکلح ؟ر لکشم نيا (هدنتکییحصت) یاح

 تفرک یمببط یاهکنرابملیفاب سکع هجیتنرد هک داد قیطت

 صوصخمرتلبف زا دینسناوتیم مهامشهک ميوکپ دیاب امشراک دروم رد
 دینک هدافتسا دنهدیم لیومت نینرودهدنزاسیاههناخراک فرطزا الرمعم هک

 دیرادزور رون زا هدافتسا یارب یگنرملیف نانشیبرود دد امش هکیماکنعو
 دو اب یرادربسکع رد ملیث نامه زایسدهیولجرد رتلیف نیا ندادرارقاب
 . دیتک هدافتسا یمونصن

 نتشاد تلمب اهرتلیف بلغا هک دینک هچول زی هتکن نیا هب انمح
 مامت+رانکرد تمج نیمهب دنریکیم اردون دوبع یرلج یرادقم یگنرهثپش
 هدافتسا ماگنهودنب وگیمارتلیف روتکان)ارتآهک تساهدش كح یمقر ام رتلبن

 >نازبع مقر نبا نوچ تشاد هجوتنآ هبیتسیاب ملیف هب ندادروئو رتلیف زا
 .دمدیمناشلار درن درک

 هدافتسایرنلیف زا امش رگ لاثم روطب
 ینساپ هشاب اسآ۹0 نآ تپساحهک دیکپم هدافتسا یملیف ااو دهاب
 تسدپ (اسآ۳۲هدی)اجتیارد هک دینگشخپ رتلبف دوتکاف هب در اتآددم
 ,دیرب داکب اد اسآ ۲۲ مفر اس11(یاجب جنسرو میظت ماکنعو دیاپن

 ؟ددم نآ روتکافهک
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 سه 21 ۳ ۳ 1 و ۳ ۱ یاب -



 تختباب یئامنیس زاتمم هو رگ بشم" همانرب

 اکسوت - هلاژ- نوتپن - ودیلدنوهش-ژورنلوم-اپ ورا .ایسآ
 قرش- تلف خرج - داگ راساپ - ایپملا

 8 و و سو و



 یاهملیف تسا رارق "لاما نوج

 ساپس هر اوننج رد مدش مواد شیامل

 اعملیف نیا بلاغ نم و دنیامت تک
 رطن العف مناوتیمن اذل ماهدین

 یلو مهدب اهادیدناک دروم رد
 یمشاهایرکژ هک دز سنا :

 ینالسوتم دمحم و یطوط ملیف
 رطاخبدایص زیورپ و شزاسملیق
 ,دنریگب هزیاج دنتاوتیم خلسم

 ملیق ار هم و هبیرغ هکنآاپ

 هتساوارتآ نوچ یلو متانیم یی
 هک مدقتعم منادیمن یاهفرح یامش

 دنهد.تکر شراونشح ربا

 تسا ملیف نیا -لام زیاوج امت

 تدورمدوب جد.

 دادربلیق تورم زوپ جروت
 هراونشج زیاوج درومرد لاعق

2 

 رطاخب یعیطم كم رسانای و كنلپ ملیف

 نیرته « رهظتولص ملیف رد یزاب
3 ۲ ۱ 

 طاخبیدیئات هناز ف كابنز هثبب رثه

 رب ته رهظت ولص ملبه رد یزاب

 سل ضب ۳ ر رم و ۲ دو رم هی ته

 6: رهلع «هلس مایف ی د اضب

 رطاخبینامیلس نیورپود هدر هتیپ ره

 نیرتهب كنلپاپ و يطوط ملیف رد
 تای :گنام

 نیک

 نته ,یقیسوم یءهدنزاس

 یاهملیف نتمیقیموم طاخب
 یعیسوم رطاخبیقئاو نیسجاپووهایعو

 رد دراد هک یحدعتم یاهملیف نتم

 مدوخ نوچ رادربملیف نیرته دروم
 ره ماوتیمن ۰ مته اهدیدناک ورزج

 یتسرد ۰ مشاب هتشاد

 رد طقف بشم همانرب

 تسد رد هک یناه ملیف رثکا رد رضاح

 تک رش دیدج هرهچ دنچ دشابیم هیهن
 .دنراد

 هتشفل هتفه ییاطابط زیکناروش 8

 تحادرپ نزریپ كب یارادیپ ار
 وختشاد یشکدوخ دصق هک نزرب ث

 رت بار ۳1 سام هنح

 هتل دص ین دص دون زیگناروش یتسد رب ِ

 . دشمع

 سرامپب هلصافالپهک یسانخات

 انانسرامیپ رد « دن هد ر فا رتعا

 روش كنبا هتسآ هلشادیشک دو دصت
 جناح یارپ اد روب زمرز رادنج یاهتفم

 .دربیم هاگنامردب

 یاهمرش تنا ارارف هک مدینش 6

 هتمس ءزا ِ ۲
 سا بیرف شوزرب دو زرطن

 نسح و ذازخحرف نودب رد - یرهطمریم
 دنشابهتداد همان ریراک یهاهیشاطایخ

 ناب رحم نبآ زا ,یکیان هئفه ره بیل ناب

 اتهاد میهاوخ تاقالب

 نویزیولت _یقیسوم _سپ نیا دا و
 یلاه تحب یط و دوشم لرتتک ادیدش
 تولزیوظ رد یناربا یقبسوعفارطا دد ه
 هب هک تسا هدش هتف* . دریگیم تروص

 +زاب دد دش دهاوخن هداد هزاجا یک

 «دنک رظن راهظا یقیسوم

 ب ۳۱ هحفص ۲7

 جوجه

۱ 
 2۳۳۳ 2و وب وج و یو وج جم یو وجووج موج جو و جو جتو مت

 هزاتس ناراگنربخ زا دید[ 2 راعف نم رظن ال ماهدیدن ملیق
 ۳ (هیقب) رنهرهش رد _ "۰

 مس رهوق یتیما .دوعسم اب اهلی ید سد م ماهنید * يمنیف نایم

 < درک نشور ار تقیقح نیا كيمانيد یارب یناربا ناراسلیف .دنبوکیم ۳0 نیرته ۰ رهظتولس ملیف نب ته
 قشاع اب مه زاب جاودزا زا یب كیمانید هیه و تیقنارگ یاه هزهج اب هلبافم یزوگلنف ک گر اک

 بهج نیمهب و هتشاد هطبار دوخ قباس یاه هرهچ کوجتسج دد نازرا یاهملیف بت نس رتهب میل دومص تشاد

 و هدافا فالتخا یبعا دومس و وا نب لاح رد ج نیمهب و دنشابیم دیدج ۸ هلی ده

 هب گالط نتفرگ یارب ودره بیرقنع
 تفر دنهاوخ رضحم

 مت
 (هیقب) بصعت

 دز وحیع مغف یشاهچب زا

 همه *ز دم یاح یرکتخس

 ه نی رمن هپ و دننف ریدپيم تیاضر
 هم وج» دنداهنيي ندرگ وا یددیب

 دیدج ملیف زاک هک دندرب هد رک لریث

 دشيروصل هکنسنا زا

 تاق یشرتهب یکی متکیم رکف نم
 مشاپ هداد ناشن ملیف یپا رد ار میام

 یو دوب لکشمیلیح نم شملهچ رگا

 ترچ مدرک دارک رب ارنا تحارنایخ

 هدتم نآررکیزاپ کریو رج راتکنمراک
 متشاد «ب حل هک هحلا ۱

 زاد اماب هداملافوف تبمیمص اب ۳

 ه رکیمح رتل اد اه شفت لادچ و درکیم

 یکدنزملبف یاه رتکاراک اب اهلاسهک

 نسیااد اراهلآ و

 راک . ناو >رکپم یف رسامپ اب اهنآ قیتد

 دومتیم ناسآ ارام

 نلیخ و تخانهیم .دح هدرک

 دراد .هعادا

 اس ةراتس بس ۸۷ هرامش



 (هبقب) ناگ د دناوخ ءارآ
 ناراپ - لاس ملی نیرتهب
 نایکیچاخ - نادرکر اک نی رتهپ
 هلگ نودیرف - تسیواس

 یناخ راد ریعلیف

 یفولو زورمپ - لاس درمرگب زاب

 نکیونیلبآ - لاس نز زگیزاپ
 یسنامبلس نیورب - ۲ بد رکب زاب

 تس رپ نطو مارهب - ۲ درم رکب اب

 ناژوراو - زاگنهآ

 یلاوت - ینسحم - ینموم - هدازرهاط
 یوسوم - ینایتشآ -یدارفتا -رادزیلاپ
 ناراکمه زا یرکید هدعو

 اهروجان ملیف نیرتهب

 یبلطم دیحس نادرکاک نیرتهب
 روپقداص جربا رادربلیف نیرتهپ

 هلگ نودپرف ترانس نیرتهب
 هناسح یضترم » نتع تكيزوم نیرنمی

 یلع دسما هچرن درم هشیپ رم نی رتهپ
 نبد رف

 نربا - ۱ هچرد نژ هتیبرنه نیرتهب

 یبضطارم ۲ هجرد درم هشپیرثم نرتهب
 یلبقع

 یرخف ۲ هچرد نز هثیپ رتح نیرنهب

 شوروح

 ناوها) هداز رادولج اضرلادع
 هخرسوم : لاس ملبف نی رته

 یبلطم دیمس نادرگراک نیرته

 : هتیواتس نیرتهب

 : وادریملبف نیرتهب

 درم رکیزاب نیرتهب

 نز رکیزاب نیرتهب
 درم رگیزاب نرتهب

 ۶ ۲ نز رگیالب نیرتهب

 ؛ زاکنحا ییرتهپ

 ریاض یداع

 روپن داص حریا

 دار دیمس لاس

 ییارسک یرون : لاس

 داص زیورب : ۲

 یا اس نر رب

 راعنفا كباب

 (زبرب) هدازیدهم نیسح
 بت تسرپ ریز لاس ملیف ن رتهب

 این یضلرم: درم هتیبره نیرتهپ

 نیلبآ ؛ ن هشیپرته ییرتهب
 یحرلرپم نادرگراک نپرتهب
 یزا ریش دمحا : رادرپ ملیف نی رتهب

 ناپببرق زرمارف : ۲ درم نی رتهب
 ینامیلس نیورپ *۴ نذ نب رتهب
 نودبرف : تیرانس رب رنهپ

 رف مدقم نیهش و ابرف

 ًاهروجات لاس ملیف نب رتهب

 یدروامیاكيپاضر درم هشیپره نبرتهب

 یرظن هلام نز هشیپ رتع نیرتمب
 نمهب : ؟هجرد درم هشیپره نیرتیب
 دیفع

 برخ | رهش ۶: ؟هجرد نز هشیپرنه نی رتهب

 دسمس : نادرگراک و تسیراتس نرتهب
 ییلطم
 هتسد ندز اضریلع * رادرپملبف نیرتمپ

 لارتناس-لاب ور-لپ ورتم
 دنته یئانتتسا راتآ بلاطیاهتاراک ی اهملیف نایمرد یتح هک ی لاهنآ یارن
 دنتیبب امنیس هدرپ یورناجیهرپ یاههدیدپ دنرادتسودهکیژاهنآ یارب
 دنها وخیم بوخ ملیفو دادیم ار دوخ لوبردق هکیئاهلآ یارب

 رهظ هولص ملین نیرنهب
 سیطح ثمرصان درم هشیپرنه نیرتهب
 یدیپات هئازرم نز هشیپرنه نیرمب
 ناپبیرفزرمارف - مرد درم هشیپرنهنیرتهب
 نایدادو یرهم -مودنژ هتییرته نیرمهپ
 عرب - دیفسهاپس رادربملیف نیرتهپ
 روپن داس

 دیه نادرگراک و تسراتس نیرتهب

 یلطم

 یفلأآو نیسح- نتم یقیسوم نیرتهب
 هرکج هلارف

 هم و هبیرف : ملپف نیرتهب

 ینولو دورهب : ككيهچردد رماتیپ رته نی رتهب
 هارا نامرف نسمهپ؛ نادرگراک نپ رتهپ

 تمس : دیعس وءهایس رادرپملیف نیرتهپ

 یقبنح
 یمیخف دادرهم : یگنررادرسلیف نرنهب

 یموصعم هناورپ : ۱ هجرت نز نی رتهب
 یلابقا ضوبراد :۲هجرد درم نی رتهب

 یونس تمصه : ۲ هچرد نز نیرتهب
 نازوراو : نتمكبزوم نب رتهب

 هلگ نودبرف * ویراس نیرتهپ

 مافیداوح اضر دیحم

 هو گنج

 تن

 (هبقب) اهرظن

 اهدژا لس
 نبا ادلاب» ملاخ بات یاههژاد

 هویلاه راک هبهک زاسملیف كي تمههب
 7 روم هزیتاما رد هناصعتم

 رم همخب - شیاهباتک رد هدنسپ وننیا هک

 " اهدا لسن» نیمهو ( پوخ دلاخ)
 [سیاهبگ دن زدهدیم ناشن تیفر اهنادب

 سر راوشد یاهنیمضوویناقهدرقحم و

 ءاهمناماسانو رقف داجنهبا دطنارش رد

 نیازآ یناه هدیدپ و كنچ زا هلصاح
 ار بالقنا یجیردت عوقو ملیف , تسا

 نامیخژدغوب ربز هک ینیچ ناژرواشک نی
 هدهدسناشن یبوخب دناهتفرگ دارف ینپاژ
 وخ كب زا بالقنا هئوگچ 4۳ دنابامنیم

 هدرخ و هدش تراغعرازو دلولفم نیشن

 یبالقنا و زرابم ثكي راضتحا هب ور كيام
 ینیج نایوجشناد هک یتقو . دزاسیم

 و یلع رطخ كي دوجو زا اد اه یتاهد
 دنزاسه ربخ اب ناششوگ تشپ رد یتهیم
 دنز و رادشه نياهب یهجون ادتا اهنآ

 یاه امبپاوه هکنیا ان دننکیمن شاب یادی
 ار اهتآ رس یالاب دودحم نامسآ نمشد

 یرایشوهوندمآدوخب ثعاب و .دنکیم هایس
 هکتسا تقونآ دوشیم اهنآ یمامت

 اب هلباقم یارب اهنآ زیهجن و زیخاتسر
 ناشیارباهنآ نیرتمامن هلیسومب هک نمشن
 مای كابهنو دونیم عورش دنکیم تموکح

 هچ .دماجنایفاهاتسور حطس ردیعامتجا
 و یداژآ یرارقرب یارب هار اهنت نیا

 تسا نانایناکمه لقتس ماظ و طایضنا

 هکنسا نیا اهنآ هدهاجم لمعلاسکع نیلوا
 ناشتالوصحمو نمرخ ناشدوختسداب دوخ
 گالش رلز رد یتخس ناجو شالت اب هک اد
 تسدا دبشروخ نازوس همشاو نارابو داب

 نمرخ ادابم ان دننزیم یتتآ ۰ دناهدروآ
 شوختسد ناشایعامتجا دورغ و یدازآ
 یدعن مدق .دریگ دارق زواحت و ینماان

 ینز طسون یدوخ نئاخ درم ندرک دوبان

 یربیهروتسا بالقنا یقيقح نامرهف هکتسا

 درادتسد رد هئایفخم ار عامتجاتیادهو

 زا یبیجع و نیکنس هلاخراک یتقو
 لیسگنمشد یوسب یدوخ یاهوربن قیرط
 یدونان ساسح هزرابم نيا رد ا دوشيم

 ناوج یاهحوز هدنک نیمضت ار نمشد
 هب يارب 4 دنبابيم رد اد تقیقح نیا

 عفانم « یممج یاهفده ندناشن یسرک
 سیسو تشاذگ اپ ریز دیاپ ار یصخش

 شروپ رد ژاردو دود رفس ننا یهار

 ناباپ دد هچنآ ۰ دنوشیم نمشد یوس
 ندرک مومسع ؛ دوشیم نایلالقنا بیصن

 و ورسبآ الثح و زواجتم نارادندرس
 یرهوش و نز ناباپ ردو . تسا ناشرورغ

 زولهشالن همهنآ دوجوان هک مينيبیم اد
 -هدنبآهل یشوخلد ابو دناهتسشن یاب زا

 هدنهذ هماداو تسودنآ هرمن هک یکدوت

 «دننزیمدنخبل -ناشناشبوخ و دادجا ءاد

 و بیشنرب و زادد هاد زونه اهئآ هج

 .دنراد شیب رد اد یژارف

 (دو رتشه) ی+ابس-

 راب

 ءایحق






